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 ندشا لل رعرملا 1 يلهم ال نك يعيبطلا عامجالا خيران لوصف يف اعقو

 ام قادج ةزِلق اهنأكو ى. ةمهم وأ ةريتك ةيعطملا طالغالل نا كلذ نم موتي الو

 يف ًاصوصخ « نيرا اوفص نيذلا نيتعبطملا لامع ةعاربب دهشي امم « نآلا ىتح يل ادب
 ًاطخنوحلصي مهما مهسسفنا مه اونظ ةصوصخ مضاوم الخ ام يف « 7
 .يناثلا ءزلإ 3 26 ثار" 0 « ثانالا » ةظفل لثم « لعهد وأ ينم مقو

 ءالعا ع ناذزالا » قع ع وع 6 نذالل يرصملا ياعلا عملا ةغيصب « نادوالا »و

 مثو « ةثيدحلا يتاطوطخم يف وه طاغلا اذه عقو ام 3 00
 ينم ةداهش يهو . ةريثك انايحأ اهمسالط لح يف ادج ميظع مهاضف لب ذئنيح نوروذعم

 « هيف تيعس » ماقم ثا « هب تيعس » دورو 2 - . ةيحاو قحلا ةداهشو «

 « هسفنطيسبلا يعسلا يف رثعتا يسن انا ينلا الو ؟ بقعتملل قافتالا نساحم نف « هلا »

 ناذج ايهم نقالاس ير راو 1 قايد ايخرش كاهذو كذا زاب ام ف يب فكم
 الامه اعلاَو نانمللاو ناسللا لع طنضي املك نويل يانلا اهلل ةكرلق 2« ناعتاغلا »
 برغلا يف ُهنم رثك | قرشلا يف مويلا ىتح لاب

 # باقلاو نانجلاو ناسالا ىلع طغضي يذلا

 ٠ اهريني يكل عضو يباثكو ٠ ابلاغ ناهذالا ىلع سءطتل تدجو ايندلا لكيف ةيموسلا سرادملا
 ياو ٠ ةمالا سرادمو ةموكملا سرادم بالط يدا نيب دادي هارآب قل اذا يل عمطم الف

 ءازجا نم ءزح لك نم ة ةخسا ةئامالث تعربت دق يناثلاو كيرالا ١ ينطو 0 بحاولا ن م يلع أم ضعءمب

 ص 12 م ال ىبذلا 0 1 ةيلطو يرصملاو 0 نيرطقلا ءابدال ان اجي ىطعت يتعو#

 ًامزال الاص 7 رح الاب امنه دحاولا لصتم ريغ ءازحالا نا ابو ٠ رطق لك اهفصن ٠ ند مؤدب هئانتقا

 0 معتو رشنلل ةدايز كلذو هاوس ىطعت لب ءازجالا يقاب ىطعي نا هل قي ال دحاولا ءز رملا لاني يذلاف

 كاذب لذطف هيلو دوجوملا نم الا دوح الو * ةدئافلل

 دوجت نيريخلا لا نحنو مهام .نوريخلا انيلع دوجي :



 107175 ب رالي الا ١ نب

 لأ نووي انش نا نم ملانشأ ةذو مت نمت ةروكشملا يعاسملا باحصال اضيا يركش مدقاو

 01 لمسك « اطنط . ينيدي رجا قدنكساءروتكدلا## طويسسا . سوناف
 « توري ...لوحن يدنفا دواد « ةروضتملا . يروخ نوطنا « توريب . نوعدج ةرفلا

 كب هللا دبع «رصم . يريصق يدنفأ ياس « توريب قرأ يييعتا ا

 00 111 . بوبااةكاب ليشنمو «راطئط : ناعاهثيل حتف روتكدلا .«نانبلا : يروخلا
 ةرك اذلا نوكت دق امم مهريغو « اطنط . شقرأ يدنفا الوقن « توربي . يني وت كب هلخن

 ف ينناخ
 900 اوأ ملي ]1 لطانالا ءالؤي نتاةلجأو ةخيسشي نيكرتتملا ءاعبااامأ

 قر اقر للا اير دأب آر
 يل الا رطل يف هكردتسال تاجا مقو نوكي نانكمي دقيذلا وهسلا (هيبنت)

 وهف عارسالا يف ةديدشلا يف | 1 ةياؤلا نع قاينرم يذلا كنوع

 انو :.هايكوادت ناكمالا يف 5 8 , ل تابوعص ليزنرشتا نورك نازودكراكر الوبش ةئاع
 يف ًاصوصخ رشنلاو جبه ل ل ل لا كل افافأ ننالا لق يردا تنك
 ترق دق نوك | ال نأ و هلك كلذ دعب ياسعو . اندالب

3 
 رخآ يف اسرهف تعضو ابر « ضيا ربصلا يتم مسناو تقولا يل حمس اذاو ء اذه

 ةضطم م“ ةقراسلا 0 1 طالغالا نايبل الماش ثلاثلا ءزملا
 باتك ةنب لي ال امو « هيلا هبنأ وا هل هبأ ا نا ا
 بتنتاك وا

 ىوس ”م يل نكي لو . يدحو تنك تاةدوسنملا يتمجارم يف ينا لوقأ ينا ىلع
 تاباتكلا نم نا عم ظافلالا قئاقد ةاعارمل ةلباقملا ىلا عجرا تنك املقو « ىنعملا ةاعارم
 أطخلا نا اقل دكا نأردا كلذلو . رع ىنلا بارطشا دنعال ًادج ميدق وه ام

 0 مسالا ال ةقوإلا مح فرع: رعأ ام يف عقتي مل ليبقلا اذه نم
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 نمو « ةيجس هب مركلا نم « ةيردنكسالا نممرك ةبهو نيما اجاوخلا وهف ثلاثلا اما
 ادي هلا دمادجلا ىلا ميديا اولها ىناثلا اذا

 ادمصم ىضم ”ملدجلا نم مهيديا قوف يذلا لاثف
 لذيف « ةايللا هل نمض ىتحطورحلا نه هيلع فاخو هل يعورشل 2 2 نا

 ءافو ريخ هل وو « ءاخس نع هل
 ل

 نك زم

 ضعب اذه يلبع يف ناك ناف . ليجلا نم ينولوا ام ىلع لضافالا ءالوه عيل ًركشف
 امنا اضيا مثودمحيلف كلذ هيف نكي ل ناو . مللضفلا لكل ضفلاف سانلا مدمحيلف ةدئافلا
 يف ةمدلا لك ةعبتلا اومحللو « تاشلاب لاعأللا

 لح ليغ ورك ذا ١1١ ةنس ( ناريزح )وينو ٠١ رصم

 ىأر الف» هذه يه ثلاثلا رطسلا ف ةيشالا يف ل ةحّمص يف ةدزراولا ةياالا ١ (هيستز
 . ها «نوكرشن امم *يرب يناموق اي لاق تلفأ ايف ربك أ اذهيبر اذه لاقةغزاب سمشلا

 كانه حلصتلف ٠

 ا



 مدل فال

 مارك نم تاعورشملا هذه لثم حاجال ةدجتناهب 000 نمار ع ةئرعا جب ا

 نم 1 تا

 الل الا ريع حب ىلا يباب ديلا "ىرت

 000 قاادجلا رز ةتيلأ دجلا كد تاو

 . ةرك اذلا هب تضافو قادحالا ُةنقَّوطو قانعالا هيلا تبت أر شا خذابلا لذبلا رك ذوا
 يلع ملل قل مرركلا داّرجلا نأش لوضفملا ةنأك ًارغاصتم ىبل نم لك الا م تم تاق
 ميليمجي ًافارتعا مل ظنح 07 هيج ا لح اجتمعا ع يكش فك و تل انادع اص

 مركذا ًاديلختو

 ريثكا مددع تلا « ميلضف ىلع لدال مركذأ فيك ”ترح « قحو « ينكلو

 ىلع اننيب سانلاو ضيا عأ ماقملا اذه يف مباضفو « <« ليلق ماركلا نا. يري نم ىدل

 ىراو ”يعلا فيلح اناو يب فيكف « قيلطلا ناسللا لقعي ريثكلا لضفلاو «اودوعت ام
 ليمجلل تبثاو انايب لضفلل قطنا « رّصحلا اذه لايح دجا لف . ينم ريك ١ بجاولا
 يلع لضفلاب عيجلاف « نيعاس وا نيكرتشم وا اوناك نيعربتم مهلضفب مك ذ نم انافرع

 عيدي امردقب بجاولا نم ينع يني ًادلاخ ًارثأ ينءومج ”لجس يف تب اكل اس ل

 اكل نع نما مل
* 

«*# 

 نه ةثالث ءامسا انه رك ذال مهنارضح نذأتسا ل نا نيفصنملا نم نوك ١ ال ينا ىلع

 ه0 لاى هزا 1 داضعالا ربك ١ نمو ناكرالا عا نم يبو شما وناك مهني

 « حالصالا ليبس يف حفاكملا لمعلاو دملا لجر « يروفكلا صاوب يروخلا لوالا
 هل ريدملا لقعلاو ىعورتشأ عضاولا ناككتن «نانبل نم ةلحز يف تديملا ةدب رح بحاص

 اهيف ةيحالصالا ةضهملا لاجر دشأ نم « توري نم تباث بوبا روتكدلا يناثلاو

 هيف ةلماعلا ديلا ناك ئاف « اصالخا



 نا دعب « يسأر طقسمو لوالا ينطو « ماشلا عوبر تدصق 16٠8 ماع فيص يف

 ايهرخا «.ةدودعم امايا نيترم الا اهلالخ يف اهرزا مل « ةنس نيعب را وحن ذنم اهنع تلحر

 . يراكفا طسمو يناثلا ينطو « يرسملا رطقلا يف اهيضق ةنس نب رشعو عبس ذنم

 مهني يدوجو ةصرف اومنتغاف “ يلع لضفلاب اهدحو رصم درفنت نا ةيروس لها ب

 ماوعالا ىدم ىلع مل هانا ال امث مليمجي ينوقوطو « يماسغا قولا

 ينو مركلا يف اوهانتي نا اودارا « مهنم لضفلا يلوا ضعب نا كلذ ىلع اودازو

 بتكلا يف ةقرتنملا ىنابا_ةك نم رسيت ام عمجا نرا ىلع « ياوسل اعيجشتو يل ةلماجي
 « ةدح ىلع ءازجا يف اسهعبطا ةعومجم يف ةنس نيئالث نم رثك ١ ذنم فحصلاو تالجملاو

 راطقالا ضعب نم ممريغو نبي رصملا لضافا ضعب مهلبق كلذ لثم ينم بلط دسق ناكو

 هيلع اوصرحب نا سانلا بحي ام.ىلا ليملا ليلق ريغ يشن انا تنكو « ىرخالا ةيب رعلا

 ىوه ينم كلذ فداصف « « اهاوس ملل قبب مناك اذا امس الو « تناك امهم « معراث ]نم

 ًاددرقم امجاو تفقو كلذ عم ينككو . ما

 ”اذه يف فداصا ناب تنسو مولا يل سن علا يف نر ا

 لوقلا اذه لثم راكد يب ددجو ةيقابلا ةيقبلا ينبلسي دق ام ليبسلا

 يسفن نم لبثأ حالصالا ىلا دصقو ىلا اهب ناصت سفن يل ناك دقت
 ايس ارا كلبا ال. اكون انا جار ةضالا كساس نب راك

 سخب نم كنوصي نا وجرت فك هب. مرد ردقلا ”هرد ًارهد : "نكلو
 ساسا اوعضوف . تابوعصلا لك اوللذي نا الا اوأشي ل نيروك ذملا لضافالا نكلو

 ردشنيح انا تقو « باتتك الاب لاملا نوعمجيو نوعسي مهمننا مث اوماق مث « عورشملا
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 ةلاقملا مسا ةحفص ةلاقما مسا

 تارداإلا ةطاخم || 19 لغاوش

 مهورسقت الو مهومع | 7 مربملا ءاضقلا

 جدوارغيلوا قفن ظ "4 عباصالا سحل

 ةأيللا لمسموا عرملا | لهجلا اياحض
 دنس +6 له ماعلا املا 1 بورحلاو 3

 توريب يف نطولا ةديرج ىلا | تا

 ىضاملا يف ةعاس معو لمعلا .اعتلا

 ةرسنول كما ررصغلا 0 0 اذأم
 بذاك كح 8 انياتك
 ءاضقلا حالصا | ماسي 8 دئارخلا م |

 ءيدتبأ نيأ نم || "8 قرشلا يف ئارلا
 ءابضقلاو تلفزور || 9 ةلي قرا

 صالخالا سب || 7 وبرلا يف ةبونلا فصو

 كنك للا رك معلا نم نا

 نيرجأتسملا ىوكش | رقت ال رهاوظ
 تانك كلاجلاللا 52 سوا
 فاص ال قح | رخآ ملاع دوجولا يف له
 ةعابطلا ةبرح | و 2-02

 نفادملاو نفدلا | 554 2 ماهوالا عرقو مالحالا ةاجانم

 م/م يلف"

 )١( كائه ١5١5 قحلاو نيدلا » اطلغ كانه تركذ (#*) طخ «

 سك بصب صسم



 م هلام ادن

 )20 نان

 راكم ثداوح

 هعمطأ امو ةعوطا ام

 الزم اديعانللا

 ةيديلملا راودالا

 يرشبلا عامجالا
 يعيبطلا عامجالا ميراب

 نارمعلاو نارقلا

 كا راد انا اما! ذام

 ( نارمعلاو نآرقلا ) ينلاقَم لوح
 " لاقو: يأر

 ٍبَيبط لوكشك -
 نايذ ايل قاتم ديار

 (درياي اذا. 2 ماقد

 ءاضقلا ىلع ءاضقلا

 (ناه100597 د
 ءاحتاو ءانحا

 9 ثانيوالاو راكذ الا
 طالغالا اماو انه كلذ انحلصأف اهنيراتو تالاقملا ضعب ءامسأ فيرحت يف طالغا ضعب عقو ( ) ١

 هملعو ”ىراقلا ةقيلس ىلع الاكتا اهحاصن ملف نآللا ,يف تعقو يتلا ةفيفطلا ةيعبطملا

570 

. ٠. 

5 

0 

 ب

 د *7كدلاثلا تنل ع

 ةلاقملا مسا

 رشلاو ريخلا ةركف
 ماعلا دخ ىلع ةمطل

 . يعامجالا لتقلا

 يوضوف باتك
 هك ارتشالا

 ضيرملا
 سانلا نع لزعمب .

 راحتنالا
 دغلا لاحر

 نوك ارتشالا
 ةيك ارتشالا

 يكارتشالا تزرملا:١

 6كيلع ىل وي نونوكت اكو ظ

 قرشلا طاطختا |

 كاؤاملا ليقتسمو مالا ةكانعبا |

 ةقيقحلا وه
 دل الا نيف كرالالا
 00177 لئاسم يف ةماع ةرظن

 كد د52 6+ )

 00035 (4) اطخ «ثانالا» كانها تؤ دع( ع) 200 ةب ةنس ريسد اهاوصو ١٠ 8 ةنس كانه
 طخ » هلله م: كانه



 125 نفادملاو نفدلا

 حلصا نوكم ع4 اهديبقتل » ال « اهبمدل » تاسائرلا نم ايمان اذه يلوق يف «لالملا»

 ةدب يطارد لوو يلا لك اضن املج نسر كللذ_ سلو . رو خلا ةحلصل

 ماكحأ ىلع أاضيا انه تلوعل < ناعرتلا ةثاتج الل ةئاثلثإلا ةوتب ريثأتلا لواحا > ىلا هلوقو

 مويلا قئاّمح راص ينذاملا يف مالحالا هذه لاثما ن م 5 تلقو ةلباقملا

 ىلع انه ىرج يذلا - عوضوملا اذه يف مالكلا < نفدأ هانا ديرأ ال ينا لع

 فقوملا جرح مهني مل نيذلا عيل ةمعفم ركش ةلكمدقا نا لبق دمعت ريغ نم مقل
 داقتنالاب وأ ءارطالاب وأ ةعاذالاب ءاوس يباتك نع مالكلل ءاخس نع تقولا لذب نع

 ايده تادقتتاو  رخآ اضخش م تدرج اهرو ةسشرا 2ك دف اه ل نإ ا

 ليبس يف اهنا نع ءايشالا بلقأو رهوللا لقال عوضرملاب كسمتسمال ال كلو « ا
 ثياب.« اديهلاو راهن ننس تقرب 0 ويتحول ف رانا 0
 ىلا اهفزا ركش ةيك  نيقداص منك نا مناهرب اوناه : ممل ليق ول نوببجب امي يرعش
 مويلا يباتك ىلا مهعيمج اورظن ثيح اورك ذي لوا انه اورك ذ نمم لضافالا ءالؤه عيمج

 ل قعايسلا ف اننا وهو “ يضاملا يف هيلا تح يلا نيعلا ريغب

 اهتباذاف قئاقملا لعتسغ 5م اهوأ <« نفد » ىلا ماب امامو ناسنالا لصق ن1

 ثعبم ال قيقح توم اهالوت ةدماع ا اهنفدي « ةدوشنملا ةقيقحلا اهمسفن ين 5

 ةطيسبلا هذه ىلع ريصقلا هرمع يضقي نا دئنيح عيطتسي < يلكلا نانينالا لما دك

 نيلاحلا يف رساخلا نوكي الو ءاقشلا عاوأ أ لقأو نواعتلا عاونأ رثك اب

 دامح نم ثدحتسم ناويح هيف ةيربلا تراح يذلاو

 سس قس

 « يناثلا ءزجلا مت

 6« ثلاثلا ءالا هيلبو »



 دعب سانلل هلوقب حجبت نأ 2 ةدقتعم لكيفني وهو 011 الا نفدي النا للطي و 2

 اقالخ «  دراب ثصعتو ةفاخسلا ىهتنم يف لمع وهو 9 ةيحور ةطاسب دقتعي ال ُةنا هتوم
 00 ا 1, ليكو راض تصعتم تا نم ةزوهزلا 8اس ئاص ى ةهوتآ

 م ةحجارلا لوقعلا ةمس رنكلا نا يب اودتقا نا اذه هلمعب سانال لوقي نا ديري وه مأ
 نم يب اومهون نيذلا عيجل اًهالخ «هل « ةمزال ةجينن د ال هثحب نم « ضرفلا د هنأك
 نم تابقعلا لك ةلازاب رشبلا نيب فييأتلاو لعلا رصنال ناميالا ةمواقم دصقأ ينا يباتك
 اذه يلوقب عرذتي ال مهضعب لماو . مهءاقترا عرست يتلا لئاسولا ىلا داشرالاو مهقيرط
 ةعساو دعم .تاذ نايدالا نا تلق ينال < يسنب يسفن ندا دءاضلا انهينازلل

 لقعلا نكلو “ معلا ليبس يف ةرثع رجح فقتو ةرم لكم وقت ال ل « ءيش اهب قيضي ال

 يف اذا ملا لوح رودت ابلاغ ءاوها عزانماو « جاردالا ةريثك ةنازخ » اضيا تلق اك

 هدض اًئيش مطتسن مل
 د

 اي

 ىوس مهم بلطا الف يرما رلتنيح مدي نمو دق كيف يك طل نأ ل زاح اي

 الو توملا فاخا ال اناف . يب ةحر مهنم ةسقلاو لع ةقعش هيف م للا يش

 يلع اضف بارتلا يف تنفد ما نال فيس 'كتقرخ ا يمه الو . توملا دعب ام فاخا

 يل نورطمتسي نيعمتجم مهلك اواص وا « دحا لل ”لصي مل ما« ماخاح وا خيش وأ سيسق

 ىلا يتوعفدي وا « ءامسلا ىلا ىننوعفري . ةمقنلا فويس ىلع نولزنتسي وا « ةمحرلا ثويغ

 فاخا الو . كلذ لكن م نيش فاخا الو « كالانه اجب عمطم ىندا يل سيل انف . منهج
 يف وأو ةايحلا هيلا درتنا زوجي ال ايقيقح اتيمنفدا نا الا بلطا ال اناث ! ربقلا «ةظقيدألا
 تالتخحلا لقا

 اهلمجب ال اهرودن نا الا « دج ةردان ةوفغلا كلت نم ةظقيلا هذه نا رككي الو
 تلقت نويل وائيفلالا ةئاملا واكفال لا 'ةرشعلا وا ننلالا يف ةرم تلصح اذاف « ةعنتم

 مهسفنا دارفالا فارتعاب كلذ اليو ةميق ةايحلل ماد ام اهم ةطيحلا ذخا بوجول فاك

 .بحاص ىري نا نود للم عومججا رابتعاب مويلا ىتح كلذ ال نكي مل ناو مهسقنال



 55 نوتسلاو ةعساتلا ةلاقملا . نفادملاو نفدلا

 يف تايرالاو طخ# ر. نيتقاللا ذاتسا نمو ةدقاسالا ةيلك نم ةراا دع ند

 يئاجر ىصقأ كاذف متردق نا ءاقرزلا ةبقلا كي : يتوففدا

 ءاجوالا ١ قط تنل... وّبض + نيكناكالا ضراالا لل
 ءاوملا يفاصو الخلا حيسف ىف“ "شخ لقتا داطنلا ينوعدوأ

 ءانعلا لوط دعب نم ينايح يف نا ا تاما كين ألو

 ءامسلا ريطو الفل شحو لكلا ا تك ولو اقيلا في ة هلل
+ 

 انف زند

 دومه يع مويلا ىتح سانلا اهيلع لّوعي يتلاو توملا قفارت يلا ةفورعملا تامالعلاو
 هابطالا ديزيو « بلقلا تاقد فوقوو ضبنلا عاطقناو سفنتلا عاطقناو هدربو مس

 اهيف كوكشم تامالع ابلكو موي لك اهفامشكتسا نولواحي ىرخا تامالع اهيلع

 ثبات ال نفدلا لاوحا ةبقارم اهيف تاموكحلا ددشت ال ينلا ةطحنملا تاعمتجلا ينو
 اهتاراومو نفدملا ىلا اهجارخا ىلا اوردابب ىتح ةثحلا ىلع رهظت نا تامالعلا هذه

 تاعاس نورظتتيف ةيقارلا تاعمتجلا يف امأو . «ةنفد تيملا رتس» نيلئاق نيعرمسسم بارتلا

 بيبطلا ةداهش ىلع اصوصخ نولوعي و نؤدلا لبق ةمولعم
 ةعسي الف قيقملا توملا نم دك أنا يترحتلا يف ققد اهم بطلا نا لاقي قحلاو

 يف ةدحاوةمالغ ادع ام قلمك ادق اينع لولا تامالعلا لك ناب فارتعالا لا
 لع نفقلا ةزاحأ يفارلوم النا هذه. ةلاطاو تارت ا ل

 لقتت ضرغلا اذهل دعم لحم نفدم لك ين :نوكب انا سكب كلذ لجالو .. ىرحا رددت
 نفدت مث ةقداصلا 0 هذه يبق رهظت ضم ىفاكلا تقلا هن ةعنعو هلا كلل

 نورصقم مهتحارو مهنايح ىلع مهصرح ةدشو كلذ مهملع عم سانلا نا بيرغلاو
 ءاب ند مرأو نأ مزلأو مأ هنأ عم مويلا تاعمتجا ذأ قف يف ىحرمالا اذه يف

 برغاو . ىتوملا روبظ ىلع ءايحالا ابم ايش ينأا ةميظعلا ما املا: ةملقاو ةييحتلل رولا

 اذا روذعم نمؤملاو : ما مهفد ةينيكو مهثج ةلماعم يف ءايحالا 2 كلذ نم

 ذا .هرذع اف نمؤملا ريغ امأو . هنيد ضورف يف لخاد كلذ نال نيد نفدي نا بلط



 نوتسلاو ةعسأللا هلاقطا : نفادملاو نفدلا ا

 نوتسلاو يعساتلا تلاقللا

 0 توما تامالعو 2

 000 مهتوم دعب مثرعأ هيلا كوؤي اع انو ردت زوضنلا للك ىف نرئاتلا

 لوقت اهميمج ع "كلا ؟ناوأو ل اهمف قا الف ةيناملا موسملا ارم “ قاوب سوفتنلا

 0 ا غامدقلا نوي رصملاو : داسحالا ةماقو: نشا

 « روهدلا ىدم لع روثدلا نم اهظفحم اصاخ ئانتعا توملا دعب داسجالاب نونتعي اوناكف

 اييثمت المع اف نوثأي اوناكف «رشحلا دنع اهداسجأب عامجالا سوفنلا ىلع اواهسيل
 ل الا ترا نب احااجلا ةايحلا دادترا لمح ةتكو *:ىلبلا نم اهني طينحتلاب
| 

 سوهملا لعذي اك ينيدلا قارحالا وأ ينيدلا طينحتلا ىلا نوأجلي اونوكي مل نيذلا امأ
 قداصت ال دق تامالع ىلع نفدلاو قيقحلا توملا ريرقتل نولوعي اوناكف مويلا ىتح

 اهدعب يغقيل 4 هيلا دوعت 5 «هنلا ةايحلا دوعت نال م نوفدملا ت تيملا قييف

 لوه روسج 3ك عيطتسإ ن د1 نيكل كا سرفلو ربقلا ناردج نيب ديدشلا باذعلاب

 توعوو ةيناث دوعي نا لق دنع نوفدللا لع رع يلا 0 ١ تاعانا و 1 قاف

 ءادلاك سفنتلا قيض ضارما باحصا ءيشلا ضعب كلذ عيطتسي دقو « قيقحلا توملا

 1 وبرلاب فورعملا

 007 000 11 نآك دتو هتئادخ دم ءادلا اذهل ”كسعر بقتلا دبعلا نا ىنخي الو

 يعزج لثم توملا عاونأ لك نم ينايح راوطا لكي تعزج ينا رك ذا الو . مويلا ىتح
 كلت نم لب ب ال يلا « ةوفغلا » كلت نم ينم كلذ امو ؛ نفدلا اذه روصت دنع
 نيئس عضب دنم يل ضرع صضرم يف موب تاذ تاق يبا د سو ىلا « ةظقيلا »

 لوح انه اهدروم ياو . رببعلا قدصأ يب روعشلا اذه نع ربعت ضو ةبن لا تايبالا



 خلا ةوتسلاوا ةنماثلا ةلاغللا  ةقاطلا برع

 يف ابسفن يه دالبلا ىمرثو الا كاسملا اذه كلست ةموكح نم امو . ىرخا يخرثو ةراث

 ةنع ةلوؤسم اهدحو يبن امنع كلذ دعب نيرخآلا لأست مث ىضوفلا
 ىلا هنفد بجي لب لاح لك يف رضم هدوجوو ٌهنم ةدئاف ال مويلا تاعوبطملا نوثاقف

 فرت ال ئذلا الا اهانشخم الو "ةب رخل" ىتحم النا بع ةيرالا 1210
 . ءاهد ضعبلا هدعي يذلا يترشلا ءاكذلا اذهب احوارتم بذبذتيف مزاي اذامو أ ديزي اذان

 ارصلا الا دهعلا اذه يف عني دعب مذا. لوطي.ال مويلا هلبح اهد ةنكلو الاهد وه معن

 1 ًادغ بعاشملا اهل رجب دق ام مويلا ةموكحلا برج الف . مزححاو ملعلاب ةنورقمل
 قالخالا وقتل موزالا دنع ديإدح نمد بريل 0 الو ةبركا شخ الف.لابولا

 ةرودك هب وشي الب يذلا ريحلا مللعتلا ءيش :اركزب معتاو - .ريخلا ة ةركف اهدئار ماد ام
 عزانملا احصل كرت ةنريمألا سرادنملا ىف كلو يأت نا"نم لقا الوب ..ضارغالا

 انمنومهن» ال نيذلا:ءااهملا راالو ةيمويصخلا اهدلعامس زرق اهودوعتي نأ ةياتخلا

 نوردي الو د لمفلا اظقطت ال ةحلارصلا ةسايس نا نوضوت نيدلا ءاكشلا الو نرد

 . هنايصوصخ يف دحال ةرداصم هيف سيل كانسملا ماد ام - اهاوس نوختسري كلذب مهما

 ىتح باتكلاو فحصلا نيب لداعلا ءاضقلا ةسفن يعيبطلا عزانتلا سومان يقي دئنيح

 ةصاخلاو ةماعلا نيتعفنملا نمضن' ىلا ةمزاللا ايازملا هيف ترفون نم لك الا ابمؤي دوعي ال

 اهردق قح اهنورةوب دج نالت امنهيررلا سم ا ا

 الوب سهمس

 مدقلا ةأطو ىشخ لفلا ىلع ىتح نع نع لكلا ىأت قلنا لوقت

 مدلك سومابنلا 0 0 تكفر 00 لك نقلا كسأر ن قوفو

 يدب تدلع ريغيسفنل ةلحتسا:ال , :. -انان' قدابصت ,ىفا ناو, تيلش

 ا اسس سس ا

 ةسضسلل عل

)4( 



 نوتسلاو ةئماثلا ةلاقملا . ةعابطلا ةبرخ م

 هلامغاي عيدي اك أم لك تيم يذلا ىب عيبطلا بان الا ةوقب همست خرم بدهن تاعو رطملا

 عالطالا عساو ريرحن لك الا ةباتكلا ىلع رفئنيح مدقي الف هيلعلابقالاب نسح لك يبحبو
 0 طا ]و هيأزألا تفلقءاذاو : ةاوش مقني ثيح نم هسفنل عفنلا دصقي ةياغلا ليبن

 تمدختساو اهبسانلا قالخا داسفال اهروذب رشنو ةيسوساجلا سارغاعرزل نآلا ةلوذبملا
 وكشن يتلا ناردالا نم ةباتكلا يتنت اهماف نيديجملا باتكلا "ا 2
 خيراتلا اهل اهركذي و اهيلعسانلا اهركشي ةمدخ دالبلا مدخمو نافب 1 ركل ا

 ىقتنا ع ماظعالاب

 اذن

 د4

 مل رمورك دروللا "ىدابم نال نوثاقلا اذهب لمعلا ىلا جري مل ةيمملا حاملا نم شرلابو

 0 ار نأ لاطا تشادو تسروغرشلا ا دروللا رفاس مث . هب ىضرت نكن

 دان ااا ةررك اب تناكفةيسرطبلا ةزازولا تماقو ةريخالا ةيمهنلا ةرازولا تطقس ىتح

 ةراالا آل ةذئاف ريغ لع ىوكشلا ةدايز كلذ :بجوأف نوفذملا نوثاقلا اذه .لمعلا
 ةرازولا كلسم نم رهاظلاو . ةتسانت دق يثلا مئابطلا جرحا هب ليوهنلاو فرحلاب دقني م
 ا | للا هيلا نازيغ © هتدش ئصقأب نوثاقلا اذه ذيقنت يونت اهنا ةيلاحلا

 : مرا ريتك هلا ةلان تذيب 0 أ
 م تدلل رض رالا .اننار ف ةموكشلللا ليزا ال نوناتلا ا ذيب لمعلا نا ل

 ةحلصم ىلع قبطنب ال اذهو جالا داوم الا عملا اذ عجر 0 20 اذا

 الف اهيلع قبطنا ناو ةلتحلا ةموكحلا 'ىدابم ىلع قبطني الو مويلا اصوصخ دالسبلا

 00 ال توا دنلاو تارطتطالل هلع هدوخو نوكيسف اهنمأ ."ىدانم لع قبطني

 كانه نم ةراثو

 ضعبلا نم فرطتاا بحوأ ىضاملا يف تاعوبطملا نوناقب لمعلا اغلا ناك اذاو

 ىركفلاَتداَرَو بوغرملا تأت ريخالا دهملا يف ةنداعا ناتاعالا قنا نم مجلاو

 نارا يف ةمزاح نكت م اهسفن عم ةتفاوتم نكت نيرمالا ينةموكلا نال كالذو . ضيا
 اج كااخلا يف ةبذودتم لبوه ةموكح. تناك لب ةدشلاب ةرهاسظملا يف -ةدبتسم الو



 ماو نوتسلاو ةنماثلا ةلاقملا . ةعابطلا ةيرح

+ 

 ةئ طن

 سانلا يف ةعيقوال ةليسو ةفاحصلا ذخلا نم ضعب مج نم ةيمومعلا ةيعملا تكشتد
 ىضوف» دئارملا ةتمس 1 دح مضو ةموكحلانم تبلطو مهتامرح كاهتناو مهضارعا شنو
 فصي مهم لك ذخاو 110 ه يف ةميملا دئارملا باحصا اهعبتو 6« تاعوبطملا

 ءاود وهو تاعوبطملا ىلع ةرطيسللنوناق عضو بلط نم مهنف . هل ىءارث ام بسحي ءاودلا

 اذا ىرقهقلا انب عوجرلاو ةفاحصلا ةيرح ديبقت نم هب ام ىلع عدار يش هيف سبل
 ليهسست اًهتابجاو نم يتلا ةملاصلا تاموكحلا تاياغ ىلع قبطني ال اذهو . ةموكحلا ةتعبت
 فاك نوتاقلا نا ىلا  باوضلا ىلا ب 0 - مثر ريغ بهذو . ءاقترالا ليش

 ١+ ضارماأ يف تسال عاجلا ا رمأ يف ثحابلا ني قت . دعم لك تيدا

 مويلا نيلفطتملا نا ركتي نم سيلو.: ءادلا بابسا الوا فرعتي نا ءاودلا. ةفرعمل هيلع بجي
 ليوهملا ىوس كلذب نودصقي ال ةنع حلا نعطلا ىلا اهب نيندتملا ةباثكلا ةعانص ىلع

 باحصال تف يذلا نا كش ال . كلذ ىلع مهأرج ىرت اي يذلا امو مهل ةعفنملا نارتنال

 يف دالبلا هذه يف اهؤاد اف ينلا ةيسوساجلا وه مساولا بابلا اذه ةدسافلا قالخالا
 ايناكخ داذتن دبتسا ميا لتعا يف ىنح رصم في ليثم ل دهعي م دح ىلا ةريخالا نينسلا

 قلنا ىئركش تزثك دقو: اطرتتسالا نم ةسوساطلا مدح ل
 مهعم ءالقعلا برغتساو اهضرعو دالبلا لوط يف ترشنتنا يتلا ةليذرلا هذه نم دئارجلاو

 7 #ه رثك | خيران : مجار ) لالتحالا دهع يف دادتمالا اع ىلا نكت

 تاروت لاه لع وللا ىلوطلا ديلا نييساوحا نكي اهناريتكو (هطفالا ت1
 تراص ىتح ةءفنملا اومسنقا هولا اذاف ءاضرتسالل نوعسي مث ريراقتلا اهب نومدقيف ةئيدبلا
 ىتحو مايالا هذه يف بسكلا لئاسو ملفعأ اهيلع بترتي امو ةيدوساجلا يا ةليذرلا هذه

 < عماطملا نم ل نيزت اب نيديجا فايكلا فراش يدا تضاكلا
 نا نوديدب اهواريكو ةمالا هالقغو ةئمادئاركلاوةيقوستلا 202

 ةضرحلا بابسالا لاصئتساب ءيشلك لبق مهيلعف نولوقي متافيلطلا كد !دهلييفف

 ناب مهل نمضا اناف كالذ اولعف اذاف . ناطق ني دالبلا ىلع بلج نا لبق اهيلع



 نوتسلاو ةنماثلا ةهلاقملا 1 ةعابطلا 110 ممل

 كلذ ناكو ةيلخادلا ةراظن ىلا موي,تاذ تهجوت ةلِلق مايأل ءافشلأ تنقوا نانزيغناو

 00111 ريزولا تلباق الف :ةيمهنلا ةرازولا طوةس دعب :ةيطايرلا ةرازولا دهع لع

 5 رظنف ةحصلا ةفيحص لطعال تئج روذلا ىلعهل تلق كنأش ام يأس ريبككلا رصم

 اللا تلف طف 4 تاقو كدليح تيما 8 كالذ انك ل لاق مر

 ا هلا ناك !لكهو. هدس قستس نأ مطب را الف «ةتيساراب» ةحصلا نا يداقتعا

 عطف اهرع ناك مطل هقفاحيضلا ف

 |0011 ىف شردت لوح ناندنعب ناعقني اداع ةخحص الو ءانش الف مويلا 311

 ةيماعلا ةيبرعلا ةغللا تدقق ىتح ةيزياكنالاو ةيواسنرفلا ىلا ةيروسو رصم يف بطلا

 اهيفنيثحاب ءاماع دوجو مدعل كلذ اهل دوعي ال نا حجارلا نم راصو اهل نكر ىوقأكلذب

 اهب قاحالا اهيلع بعصي راض 3 ةيعيبطلا مولعلا ريس هعرسأو
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 )00 لا كلذ دعب لمجأونيخالا ناك هن تب رم يذلا راذنأللا#ذه.نآكو

 نوجسلا باوبا مل تحتفتو ؟ احا ماما نييفاحصلا يضاقت ةموكملا تماقو تاعوبطملا
 تممضو ةفاحصلا يف ةكرحب 1854 ةنس يلاوح تمقف نوحلاطلاو نوحلاصلا مهنم امو

 دعا تاوذل اك مهمفعب ناكو مالقالا يرجم نع وعلا ساؤئلال كريو نريد يلا

 00 ]1 ذا تناك ةيعملا ناكو ةلتجلا ةلودلا" دحض رخآلا ضعبلاو ةبرويدخلا ةلئاعلا

 اهصئاصخ نم سيل كلذ نا ةجحب رمالا قا لخادت نابح تأ ة ةيناطي ربلا ةلكولا نا 0

 حلقت مف
 سانلا ضارعا ىلع مجهنلاو ةفاحصلا ىلع لذطتلا رثكح 1561 ةنس يف هنا مث

 0000 اا ال] كقتاذ رصم لع ةناتسالا ةفيكحب فيط نم لح اه اصوصخ

 ىتح سيساوملا م قافتالاب و ةعو رشملا ريغ اهقرط نم بسكلا دراوم ةيندتملا دئارجلا

 نوثاقب لمعلا ةداعا اوبلطو ىضوتلا هذه نم ةيمومعلا ةيعملا ءاضعا اكشو سانلا جض

 00 2117 26 تاعوطلا ىضوف ه ناونع تحن ةت لا. ةلاقملا تيتكف تاعوبطملا



 وع نوتسلاو ةنماثلا ةلاقملا . ةعابطلا ةبررح
+ 

 هي

 ثتررطضا ىنكلو ًاضيأ'نيي رخانيتنس هل ةحصلا ةحلصم رجه دعب ءاغشلا رادصا مادو

 اوك نيك رتشملا ناف « رديبلا باس> قفاو املةحلا باسح » نال ةفقوانا اد

 اوناك راضنلا ىلع ةمحازملاو راقنلا اذه ببس اوناكو قرولا ىلع ىلوالا ةنسلا يف نيريثك

 و كا وبك اريحا اوحبصا ىتح ةنسف ةنس مهيقتا تمقف مفدلا دنع نيليلق
 كلذ.دعب ةنابزاضم هيلع تلذ:اك ةيلاملا لامعالا يف ءافشلا بحاص ةراذآ نسح كلذ 1

 ثح املاط: ىئشتسم عورع رشم ساسأ عضي فترا هدحو عيطتسي و يرش هلعل ةصروبلاب

 0 ارتكست نايالا اوف كلغ مارا

 - مهتايحيف مهيلع نوبذكي اوناك اكمهتامم دعب سانلا ىلع اوبذكي نا نودي ري مويلا ضعبلا
 «ءاقشلا» ةحومح ىلا «ءافشلا»نم لقتنا كلذب ةناىرد امو كلذ مل سيل ةعاسلا ىتحو

 يف كلذ لك ىلا *راشا دقو ةلجعتسم الاإزومالا حنا يتلا رز :انهناا

 لاق لك اشم الئاحيف ةعوقوو هيف ةطوبحو اذه هاعسم فصي ابمظن ةديصقنم تايبا
 اكارد ارف اكرر ىرتت ءاز زالؤنضم علا

 ةسنن يترمي هلوق ىلا
 اك "تل مهعرف امس ول مهيف بيعلاو كوباع موق بر

 اك اردوالا هب ىهوا ىلو“ت ترا 2 قابطنا ءاضتقال هرملا لشفي

 كالفالا حاز ؛تنائتا 3 ا ضل يكل نوف

 ىا ناب لسرول هوا, نس
 كآلمالا لواطي ىلجت نا يىنيسو لغيأ نا فيسلا أدصي

 كاصو مهيف داس لظلا ل انعم سانلا ىرد ول قحلا الج
 يتلا اع ةنيط ريغ نم شن ءافشثا ِبِدئاَصو: لنقل لاقكأو ميجسبلاو

 ظ 3
 ةفورعملا ةهك افلا ادارخدو املف يضاملا نرقلا يف توريب ءاح يتاككرما لسرم نسمط رتسملا ) ١(

 ىت> اهرخآ ىلع ينا اف نيكسلاو ةكوشلاب رذبلا نم اهقنب ذخاو ةرييص لوانت ًاضيا « ريبصلاو ريصلاب »
 وادم هن ريدص تبهذف ءيذ أب قبب ل



 نوتسلاو ةئماثلا ةلاقملا . ةعابطلا ةبرح سم

 متثع ام لاصفالا اسمب ةفئاق هاضعأ مكل
 د »#

 متركنا لعفلاب انا وردت ال مثأو

 متدس اهب تال 3 مارت 1 "املا ناب
 مرح 1 ءاوعال ةدرلاكم كاعا
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 دو

 2 0 لعل رشا 2

 مدلك 7 هل ,لاجقيا ,٠ يشع يكل وأ قطنبل
 ممفو منقبسو قلو داتسا لايقل كاع

 د

#»* 

 م يذلاب بقاع ايبا 0 ناف

 مز ال وضعلا كح انس تديمخل متم مكححو

 ينا تننظ ام ريخ ىلع هب ينلصت ناردقت ا 5-1

 . نينا قادم ةفركملاو ةمالا تّدع اذا الا مبللا هب ةموكحلاو ةمالا مدخانا دق

 .لاق فرحلاب هي ورأ املانقلا ةلأسم يف ةيمومعلا ةيعججلا رارق تدقتن موب مهضعب يل لاق دقق
 فوسليفلاو ملاعلا ةرم ذح اي تق ةموكحلا ىلع هيف ةمالا « تزاف » يذلا ديحولا مويلا »

 ةموكحلا نا قزدأ 3 1 ل ةع ةعاسلا ىتحو «كدالبل كماع عدو انلهج يف انعدف انلمع دقتنت

 00000 5 الكل نا دقتعا ثنك ناو ةمالا ةودع اهناو.رشلا ةركقب لغتشت مويلا
 ساناب ىنك ام. «ةنس نيعب رأ» وحن رصم يف انأو يلع رم دقو . اصالخا لامعالا دشأ
 فا رتو نزلاطلا يف اهنف اهتنهاش تن ةبواسترفلا ةينطولاةعزانتت نال ةنم: لقاو ينانويلا

 رصم ناو ضرالا نم ةعنب يف رصف نأ نم عأ ينطو نا ىربكلا يتيزعتو . نيروطلا
 ًادالب اهتربخ اكاصلخ اي دصيتتربخ دقو محملا اذهلثب يلعروجت نا نملدعا ةدشارا
 5 ناوخاب اناوخاو لأ الها مهنطعليمجب كو ضيعي ًاموقوناطوالا اهمدافو نسحب كيسنت

 قيدصلا اذهل مسن و :دودللا ودعلا وبف ةيلاو لاح لك يف ىععالا وهقداصلا قيدصلانا



 . خوتسل او ةنملانلا ةلاقملا ”ةعاطلا ةناوح

 لوألا: اهلج تدق ني تملا ةدوكملا ةي رمل ارتي و كلا ةيظلا كيكات ثدح مث

 دئارملا ةداعىلع ءافشلا ماقف - نيبقرشلا يع اسرتك ا كلذ دعب لطت لو
 د لا و مانفف مانبلطو هاندشت املاط يذلا اذه » هلوقب امنع هئابنا يف حجبتي
 لف . هب تأبناو تقبس دقو لا ماعلا ينرمامني ال ينلا فحصلا تاحهت نم كالانه ام

 ىلع هنايرتفم عفدت تماقف ءافشلا ءادنل ةباجا ثفلاتءدق ةنيخلا نركب نإ نش

 ءاغشلا :نا ذا ةعمجتملا لاعفالل ةرارشلا وأ ناالملا ضوحلل ةطقنلاك هل ناك اب ابمعز

 ءانشلا كح اصو ةلرتتسملا اهيعاسض ةرثكل ةحصملا نت ليحانق ناك طلاء

 يف ىري ام هءاسو ديفتسي فيك ف رعي يذلا مجتنملب وه الو بردملا يفاحصلاب سب
 لك هيف ثومت لاقي قاوللاو:ةسكهلهملاو لداخل اول اذا عاش نمت ورا عئابط
 يف قرشلا لها دقتني ةجبالا ةديدش ةلاقم كتكف د ديلا 00 اضل ةضهان سفن

 نيتيبلا نيد ابمتخو مهكيل اعص ىلل مهئارم | نمو و عراف ىلا عراك قمار ًاداقتنا كلذ

 ريوق رح تباث مزعب ار يلا دىلا#“ مهتقبس

 يلا فيس يل سيل نكلو ل
 تاعوبطملا م ىدل هب اوعرذتو « ةريطف ىلع ةمحش » موصخلل مالكلا اذه ءاجل

 - يوارلا ىلع ةدهعلاو - ليق دّدشم راذنا رادصا ىلا  ةدعتسم هنذا ةلبط 1 ير

 راذنالا اذه يفو . وتب يف ظنا نم.هوضمأو اود ردا نحت تقلا ودبل نمل
 نوناق درس تاتا ىلا اع ناقد ىلا داع اذا ليطعتلاب ءافشلل ديدبم

 2 تارا
 مدونب عضاو ىلا هك هنس موي نوثاقلا ادعو ةقيكملع يلبي رطخ كاذنيح

 : تلق ءافشلا يف ةتبثاو راذنالا ىلع مالكل وزع ىف ارفع اكلل5 لكل
 تاجا دفق ادريع ,.! ارامل ١ لس 0

 0 يذلا اذه ام - قملا عرش ريغ معرش

 جتظأ نيك ا مناك
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 *« خ

 ةفيحص ةعاسلا ىتح نكي مو بطلا يف « ءامثشلا » ةلجم ت أثنأ 25 ةنسا ل وأ يف

 بطلا ناكو . تفقو" دق تناك توريب يف ردصت تناك ىتلا بيبطلا ةل<و رصميف ةيبط

 0000 ا ملي لازي ال ةلكحلا ةيروسلا ةسردملاو .ينيعلا نصا ةسردم يف
 ا ا ا ا ال1 لع اهعزوت ةئم ةحيننا نيو ةئاغ ةيحصلا ةحلصم ثكر تشا

 ا ان جاف ىسرهشاثرم امو - ةيورغ ةيرش دا ا د كيلا هئاشن أ دنع هب

 يف حاجنلا ةنم تنقيأ أ ًارفاو ًاددع ةلجلا مهم ةقصلملا يرحلاب وا نوكرتشملا غلب و رشنتاو
 نيحب ىلا نكلو ةيلاملاو ةيملعلا"نيتراغلا

 ةيبط ةفيحص ءاشنال فراعملا يبحم ضعب كرح ًازامبم ناك ح اجنلا اذه ربخ نأكو

 دق ةفورعملا « ةحصلا » ةلو# تناك ىتح ةيناثلا هتنس يف ءافشلا لخد ام لعفلاب و . ىرخا

 سودرف يف عترن انالك انحبصأو ءاوح مدآ لبقتسا اك باحرتلاب ءافشلا اهلبقتساف تردص
 ةحصلا ةلجم نا ريغ . انياكانعسيل نكي ل سودرفلا اذه نا رهاظلاو . ةحصلا ةحلصم
 ام لواف . ءافشلا ملض نم معناو ةمعان علض تادورةحصلا ةرادا عم علض تاف تناك

 000 0| 0010 انااك لوألا اهدادعا ف تربثنف كب ديحو لوقب ا؟ تحطن تحطش
 . كلانه ام رخآ ىلا ءافشلا ةك امل ةحصلا ديضعتب ةيرصملا ةحصلا ملاصم يعرب سانلا
 0000000 00 ف دج و هارثي ال ناك نا دعب ءاقتثلا أرقي ةحصلا ةحلصم نسئررراصو

 00001 0١7 وإ [سو كرداصتق ترولاب اهنتأت ةلضوملا قيض ةافشلا تحاصو . هدض
 فلخلا عسنا يا ءافشلاو ةحصلا ملاصم نيب بَنِي يماعلا للملا يف درا راضي نح

 قيرطب اهربجا نا دعب اهتاكارتشاب ةحصلا ةحلصم دهعت ءاغشلا باسب ىهتناو . امهْنب

 نأ ةثلاثلا ةنسلا نع هل اهعفد لع مالا

 ؟ةيتينلالا تراص ىتح ةحصلا ءاوحو ءافشلا مد نيب فلخلا دتشا كلذ رثا ىلعو

 لب ةحصلا تلاق ضِنبأ اذه لاق اذا ءافشلا راصف:.. ءاسنلاو لاجرلا رثك ١ نيب يش اك

 ل حضوأ ٠ ”امسلا قاك ناو دابا كذلك ىف تناك ةحصلا نكلو ل

 0 هه ترو



 منا نويسلا وف هيما ةلاقألا !ةءاللا وح

 قس ةيلحرلاعتسال ناسنالا لع طرتشي ال هنا كف . ابسفن ةيعيبطلا ءاضغقالا» ةلم اع

 كاذك ولع طرتشي نأ ريا امه ينجح نا نم اًقوخ هيدي وأ رشلا ىلا امبب ىعسي نا
 نعل تاءانج ةيقامع لمكت يذلا نوناقللق' اهب: جك ذاك ةكاس لا

 اضيا ةيفاضالا ءاضعالا تايانج ةبقاع لفكتي نا بجي ماعلا نوناقلا وهو ةيعيبطلا
 7-0000 5س نو اقل نعرف مضاو تربتعالب كلذب رفتكا) ينكو

 نه كردتال يصف ةرقبقتما كانو 2210 دادسلا 90 يرانا نا ترظن

 ددسنم ًاماعو ديفا ولك كلدر نال مزمللاب 4 ةيورقما ةحيحصلا ةبرملا

 تامزكملا ناك ادقو :كفيذت ]نشد /نود سس يل 0 ىلا ةمزاللا ةدثلا

 نوناقلا اذه عضاو ماك موزح ريغ هةنكحاو ماظ مراص دي ةبمزت ةيقرشلا

 روهمشملا ىلع ةيرحلا ديرط رذئموي وهو ابازملا هذه لهجي نا هل زوجي الف - يبنجالا
 هر ذم ةلاقملا هل تلسراف . هلهاجت يف هلمع ريقحت ةدايزل ىلعأ ًارظن هلآ تراك ينأكف

 : وألا مالكلا ةتنمضو ةيواسنرفلاب هل هيك ضخ ضان ل

 مكدالب نم ةيرحلا ودورطم مثئاو نوناقلا اذه داوم لثم اوطخن نا لبق مكتا فيك تبجع »
 تيضماو « لوقعلا ىلع ارتأت صم فاعل نا ىواطلا

 نا كنا ةزاقمملا لو كلانذا امس الو قرو ىلع ربح نوثاقلا اذهو نونسلا تضم مث

 ترداصِو دس هادتسالا»ةرسض اهتلغ دقو 2 روتي نا 003
 ًاراذتعاو اضيع كا[ دا يناكك رسايل ل

 وأ رؤطانلا ةبيخ دنعا موزكلا لايك اةموكلسا ديف الن نرسل راع اح 7
 دهعلا يف ةيحالصالا ةيناهمعلا ةمزكتللا طوال د كل 5 م ناو  ةياح

 دهع ىلع 1848 ةنس ىتح دعب خعراتلا يف لخدي مل ديدحلا دهعلا باح ل يضمللا

 شدخلا ريقفلا دبعلا اذه كواس هربق نم هجارخا ىلع ثعابلا ناك ثيح ةيمهفلا ةرازولا
 مكح نا ريغ . كلذ يب ٍلعأ نك ١ لف يسفنب اعودخم تنك ةعاسلا كالت ىتحو . ناهذالا
 زوم ال اهل ةنا'الا نانا طل كعرر م كاك كا كاد

 ةريغص ةيح ران ةدفص ىلع هيف قا وي ديبع خرم يىلادي ال كلذ ناذلو

)4( 



 نوتسلاو ةنماثلا هلاقملا . ةعابطلا هب.رح قلل

 ةديتيسا و هةية

 *« ةعابطلا ةب رح
 0 32 و

 « تاعوبطملا نوناقو »

 ١ ماب ةب هنسلبق تاعوبطملل قينح نولاق عورشم وأ نوناق هبررصملا ةمركحلا نكي

 ةدارا عقاولا يف اهموناق ةيدادبتسا ةموكح تناك خيراتلا اذه لبق ةموكحلا نال 1886 و

 خيراتلا اذه لبق تناك دئارملا نالو . رهاظلا يف ماظنب ةدارالا هذه ةضاكلو 3 احلا

 دلل لل ةيوكملا لامعا لع ةيلودلا ةبقارملا تدتشاو دئارجلا تركك مث ضيا هيا
 نا كب ٍليروب نيردتقملا بناحالا املامع دحا ىلا ت:نعواف تاعوبطملل انوناق عضت ن

 ةي رغلا تاعوبطملا رئاس لع ُهَق 0 اهنا تنظو نوناقلا اذه داوم 0
 ةيروطاربمالا اياقب نم هيف امب اسنرف نوناقنم كلذلحلصا دجي مل هنا رهاظلاو . ةيجرفالاو
 نومقمقتي اوذخاو نييفاحصلا روهمج كلذ ءاسف ةثلاثلا

 كالا رطل ل رج ىف اهترخو « ةغاطلا ةيرح» مسا تح ةلاقم ئنيح "تبتكق

 00000 از ردكسالا ينارشنتو ةيرعلاو ةيواسرفلا نيتغالاب رحم تناكى ا

 |0001 12) ةرادأ تحن ٍبئاجأو نيينطو نم ةيرملا اجر ضعب ©)دهعلا كلذ
 ينانويلا « ويسوغ » نيسمحتملا نيإءاعلا اهراصنأ نم ناكو . ةسورحلاو رصم ةدب رج

 ع ا كو لاا قر ناالبق 6« نانطحاواعإلا » كم لايعنخا

 ةيب رعلا ىلا مركف ةيواسنرفلاب اب هتالاقم

 تينا 8 اهعرت يلا تل 'الاناىلا كهذا 9 تدقفينلا هلاقملا هذه يفو

 000 011 ةلماس لماست نا زوجك الف ةيحيلطلا هئاضعال ةممتم ةيفاضا ءاضعا ىوش

 تدقف 5( "”) طقف ةركاذ نع هذه يتامولعم نال طبضلاب كلذ لك يف خيراوتلا رحنا ل )١1(
 تيكتتلاو فئاطلاو ةسورتملاو رصم دئارح يف هدعبو حمراتلا اذه لبق ترشن 2رشك عارخا تاالاقم ينم

 اهريغو تيكتتلاو



 فن نؤتسشلاو هكر ادنلا هلال تامل ود
 كمه فأرت نا ةموكحلا ىلا بلطي ماقف لئاوملا هذه 2ك أر نيد ايلا رظنافا
 الم ةجيدنلا نوكتق فرألاب ها 1 لع ركل 0 كك ئثخاو . هدانعب تلا تأ

 ىرخالا ةا ايما يف كانه مل اكهنازع انه مل سيلو

 لع هيفا 03 نأ دحاأولل 5 عانت ال عامجالا بل ]العم نا لا انه هننأ نا تدراف

 ءيش لك دري نييارملا سكع ىلع نكلو بامر بكا ًاقباس تلق اك عامجالاف . رخآلا
 ثحايملا هذه ف رظنلا ىلا فرضتت راكفالا لعل .. اعربت هيلع هب تعربت واوا 2

 مجياو قحا كلذ كاف تابج ا ولاو قوقملا يف نماضتلا هحو نم اهلاتكاو

 لوقعم ريغ مجهم بلاطملا هذه لثم نأ نونظي نمانلا راكان ةفيتحا شتر

 رصن ىلا نظن اهف اليم عم اهسفن رابخالا ةديرج كلذ ىلع انليادو لانت ال مالحاو

 مويلا اهاغشن ال رمالا اهيلع ىوتلا هلعلو طيبنتلا ةحئار ةنم مشي ام نتككت ترباق 1
 ماعلا اذه ريغ روماد

 مالحالا هذه نا اج ُةنم حضتي امث رهاظلا ةدي رج ةتبتك ام ًادج ينبجعي هنا ىلع
 عئارشلا 8 يف هيف تراص نح قارا ملاعلا راظنا اهيلا تجدط دقو قئاقح يه امنا

 3 اك ايداصتقا ت2 ةفاضاةلادما ف خي ملمقملا ةديرج كلذ يف تثحب دقو

 ةكزرتشملا ةقتتملل اي ورقتو كابول
 يف نيميقملا نيرجأتسملا عم كالم لا ضعب فرصت نم هلك رشلا نا لاقي قحلاو

 كيراف رجا ىلإ ناكم ف ٠ ملاقتلا يف مملانت ينلا تاب وعصلا ىلع داما تامر دع مهكلم
 كانعت واذ الاون قرت طضق ةدايدا لع ١ ميدقلا ىلع ءاقبلاب رورشلا فخا نوراتخي
 ندضو د يان لع لالا كلاظاالاو -: ىف لك لذه ناو لاس ا

 لح ىلا روجالا كورن حرم نيءالؤبتل كرفت الو يدبت ال ةموكحلا ماد انمادتقتاو] كلوت نإ

 نيني رعلا نم تكلل 3م طر وكما ا
 نكي دو اهب ةبلاطملل قوقلللا نم هلام ىلا روبجلا هيبنت نم نوجتحلا هب ماقام

 رشا اذا الا منا فكل ليقتسللةيعاحأالاتاقملا د فرس تا كلا 0

 ةلدابتملا امهعفانم ىلع ًاصرح نالعفي ال امهاعلو ىوقالا بئاج يف ةدئانلا نوكشف ناقيرفلا



 اضيا مننا اواعفا 8 نماثلا لعشر نا نودي رث اكو », ةيهذلا ةدغاقلا ةذبب لمع ىتمو

 نواعتلا يف لدعلاب الا ةحالص ىجري ال عامجالا نا ع « مب

 قح لثم لكلا ىلع درفلا قح نا انماع هدارفاب الا موقي ال عامجالا نأ انمهف ىتمو

 هياع لكلا

 00 ا | الا نكك ال ةنا: الع ةيخيضوا ال ةيعيبط قوقملا هذه نا انماع ىتمو

 ناو:هل باثن نسح نم عامجالا يف ةعنصن ام لك نا انماعو . هسنن عامجالا ماظن لتخي
 ةيعامجالا عئارشلاب لب ةيعضولا عئارشلاب ال . هيلع بقاعن حيبق نم هيتأن ام لك
 ان ية

 0١0|0 0 ةلب وألا رورشو تايانملا رورنش انع انعقد زيتقلا لاح انحلصا نلف

 هتراذقب هتشيعم داسفو
 00007 |. | مانو انني اهراشتناو ضارمالا رورش انسفدأ ضي رملاب انينتعا ناو

 ينلا ٍهسفن عامجالا ةحلصمو انتحلصم ىلع ًاصرح هلعفن نا بجب عامتجالا يف دحاو لك عم
 كدك هلع نإ ب هيلع اهو اني اجلس ىف

 نينمت الو اذا ماحرتسا الف
 عامجالا سيم بماوت هدب وت يذلا ًادملا اذه نع انلوهذ الا لوقلا اذه ىلا ينعفد امو

 امسفن ةينيدلا عئارشلاو نيحلصملا ٠ ءاراو

 عامجالا اهرقا ولو ةيندملا انعئارش هيلع لدت ام انلامعا لك يف 5 انملوهذلا اذه

 ةرثكل سيل ةريثك سوؤر يف ددعتم لعلم ُةسفن وه ماد ام ةناتم اهبسكي ال عامجالاف

 دحاولا- لقعلا ىبع ةيزم هيف

 0 ا اميركا | ىف كما نمي انك واس اضيا هلغ لذي اكو

 مهقوقح نع ةمفادملا اهسفن ةنجللا كواسو نيرجأتسملا بلاطم يف

 اوماتف راكفالا ىرجعو تاماظنلا لئاوح نم تابوعصلا مارت اوأر عيجلاب ينآكو
 لا اكحلا نم لفاغلا نوهبنيو فاطعتسالاب عْئارشلا نم يساقلا نونيلتسإ

 دام هنا : ةسفن 0 005 دف داكو ةمؤكملا ىلا اهنضيدرع يف .ةيدجللا"تلعف



 ماي نوتسلاو ةعباسلا ةلاقملا . فلص ال قح

 اذا ليضملا نموا 0 نم لهو . قدح ساس لع يبن ل ا نأ ا قو

 تل املا دع نإتعت نا انام نودو نود لئاوطا رت ةلنشا لتلا انامل تناك
 دعت تناك يلا ةيعامجالا مالحالا هذهنم كو .ءا رعشلا مالحاكامالحأو ةميقع ًاراكفأ
 0 ةرهاب قناقح تراص تلخ روصع يف نك

 ::يلأر ايف رست قبادلا لانسان تي
 درفلا ىلع عامتجالا مك عامجالا ىلع درفلا قح ًالوأ
 ةيااككاو ةيجاحلا ناسنالا تالماعم عيمج ىلع « بلطلاو نوفا“ 1 قاللا 5

 ديناولا لوول اقر نيكل انابع مو يجاح جلا محفااو توقلاك 0 م

 رخ آلا ىلع زوج
 اذه نع جرخت نا بج ةلأسملا نال سيلف نك اسملا ةلأسم يف لصفلا رسع اذا ًاعبار

 ةصقان عامجالا يف تاماظناا نال لب دحلا

 انفارطا عك ننام راعق كيلو, اكرم اسف ةصقا اصوصخ_ نع امنا 3
 مولعم ماظن تاذ ةموكح ربتعت نا حصي ال هلا اهيف لاقي ام لقا انتموكح ًاسداس

 ةعس وذ لولا لاومو 7 كلذ ريغ ءار نم لهف
 - ب يبس

 نوتسلاو تعباسلا لاقل

 « ” فاص ال قح )ع 9000 ل
 » ةمحر ال بجاوو 0

 رشبلا يب نم رورشلا تلق ةقوقح فرعي اك ةنابجاو كا ياناسالا فرد
 عراشلا ضرغ فرع « ) كرك كرف كح  هلوق ىنعم ًاديج ناسنالا يف سو

 الوا رادلا هله فش نيرادلا ق م / نأ هلمع رجا لاف يعامجالا

 0 م ةنس مطقلا يف ترش (5)



 نوتسلاو ةسداسلا ةلاقملا . تايلاككلاو تايجاحلا 34

 ع دؤتسلاو سلا تااقأإ

 م ©” تايلامكلاو تايجاحلا

 ا اةلالو نب جاتسلا! ىوكش ضوصخم ةتبتكاام لع ديلا قيلعت تأرق
 ةيشاولا يف غنا هماتهال فسوب يلع 000 هيكاضا داعش تاكشو. © تلظلاو

 مل ينالك نال اهذعب يف يرظن ه رن احا فراك ناو ايلامجا احب اهيف تحب يلا

 رظتنم انأو ريخالاو ديحول ا تابت ةاكاب العاو“# ا

 3 7 يذلا يدا ا - و ةحنلا كك 0 نب ركفملا 0 نأ

 لاسم ف ا ب ةيلخادلا 0 مك - نك راو الف . 000 ىّشِل 0

 يمالكن ا امس الو دوشنملا انحالصا ءانب هيلع مق افا يقل هلا 0

 هقثاوط ن 0كيلو م اط وأ عامجالا ةقارعأ لمدكحا) 0 نأ نم

 اهيف مهعم ثحبلا فانئتسال ميضاوملا هذه يف ةلوجلا نم اباتكر ا 0

 انتئيه ماظن يف صئاقنلا نم ا تريتعا روما ةلمج ىلا يضاملا 0 يف تزشا' يتاف
 ةئيه يف صقتنلا دوحوو مويلا مال قر تامش وا اندحو انيلع تررضتقا ءاوس ةيعامجالا

 مهب ويع تواس انب ويع نع ءاضغاللو نونقاو نحن ثيح فوقولل انيلع ةجحب سيل ةيقار
 يف مهملا شايقلاب يبسنلا انماقم ىلا طقف نيرظانو ةلباقملا هذنهب نيفتكم اهياع تدازوا

 اليلد تسيلأ مويلا اهممسن اكةيقارلا تاعمتجلا ءاشحا قزمت اهارنينلا لقالقلاو ال فيك
 )© تالا هذه بيس ف ةريثك بويعل لماش هيف انقونت يذلا اهندمت نا ىلع ايفاك

 مه نمم طحأ انك ناو انل زوجي الفأ هيلا لاقتنا روط لب قيقحلا ندقلا سيل هنا ىلع لدي

 )١( ةنس ديؤملا يف ترشنا ١98



 ام ٠ نستورد يلانل تلات 10 ا

 تايلاككلاو تايجاحلا نيب يأ تان وورصلا نيغو تاي رورغلا ند

 اذه ىلع دعاس اذهزةيساو اللا كربلا نكشي 0 نا لئاقلو

 باحصأ مانتغا نم لب طقق كلذ نم تسيل ل تيكا كالذ لير ل وحلا
 جورخلاب اماو ةدايزلا لوبقب اما موجرحي يكل اهبف ناكسلا دوجو صرف ابلاغ 3
 أونض لاو نيترشلا دحأ لوبقا نورطضيف تابوعصلا نم كلذ يف مهملع | يف

 ربتعملا « بلطلاو ضرعلا » اديه لع ءانب مهيلع نوناقلا ءاضق وهو ثلاثرشا مهن

 ارزقنا انجن كلا
 تايكشلا راك اونواقلاب تيوض كالا كيذل 0 لا عيمج يف نا ىلع

 ًاحوزم فيغرلا لك ايفا نيت امازو نمالاب سيح اهتم قرأ انتا "انسفنا» ني ىلابخط

 نوجا ىف نوككت رو بقوات 0 انقوضاقيو :باتحالا جرا مس
 انت ليدبتلاو ريوحتلا اذهب تراص انعئارش نال الا كلذ امو نوئاقلا مرصنيو لزانملا
 يف اك امهعم مويلا نحنف ةذب انتم تاق نم اليل اتركم ةجضان ريغ عثأرش نم

 "ا :رحتف ةقرعب م دمتو ه دا ىشيفف" 6 ريكعلا ت تامو رهظلا لسا » لئاقلا لثملا

 اهناويخ . نهئارش نم انظنح الو ةيقارلا تاموكملا غب

 عامجالا يف مثناو 0 يف نوعا لوقاف نيجتحلا ىلا اههجوا ةلك يل انهو

 52552 ًاضرا قرا متناو ميلع هل املثم هيلع كل نومزال ٠ ءاضعأ

 00 بناج ىلا مكبلاطم يل اوذول نا «حصنا طقف . م

 ىدص متوصل ناك كرما مهمه. نا مهيلع بجينينلا مدمن إو متماتابتشاو ٠١
 دي لك قوف ىدم عديلو توص لك قوف

. 0 
 5 يح



 نردبلاو ةسماخلا ةلاثملا+ قير اتبملا ئركش 2 ناو

 ا000 0 را ليف 2 كلذ نطاق لاقي نا زوم للا هناكرأ نم عامتجالا ده..الاو ةنع
 «بلطو ضرع» ةلأسم ةلأسملا نا هيلا يوأيل تيبلاو ىوريل ءاملاو تاتقيل فيغرلا بلاطا

 زخ نم فرطم وأ سام نم مئاخ نك يضارتلاك يضارتلا نم اهيف دب ال

 ةعفنملا لوح ماحزلا ةرثكب دادزت نارمعلا يف ءيش لك ةميق نا كلذك مولعمو

 عامتجالا مهم فاأتي نيذلا دارفالا ددع ىلع فقوتت امنا يا 'يثلا اذه نم ةلصاحلا
 اال ا راسو ىكشلاا يف لاقي كلذكو هوبلاط رثك اذا ةئمبق ملفعت زبخلا فيغرف

 ةفئاط ةحلصم ىلا ءىثلا اذه نم ةعفنملا فرصنت نا هذه ةلاحلاو زوجي لهف . ةيرورضلا

 00000 1 ريثلا اذه نا افزعم:عم ريفلا باسح ىلع .عامتجالا فئاوط نم
 هسفن *ىثلا بحاص قح نع لقب ال ةعفنملا هذه نم هقح نا لاقي نا زوجي ىتح ةعفنملا

 اهفرص فلا بحاصل زوج اك هتحلصم ىلا ةعفنملا فرص هل زاج قحلا اذه هل حص اذاو

 يعاري نأ نارمعلا ةحلصم ىلع مقلا عزاولا ةفيظو نم ناك كلذلو . أضيا هتحلصم ىلا

 عقو الاو نينثالا ةحلصا ابليدعتل 21 ناك رانا فورت كلذ مم ةعفنملا يف

 ىضوثلا يف عامجالا

 بح نم هيف امي هيف دحاو لك لمحي عزانتلا سومان وه اسومان عامجالا يف نال
 كيصن نسحا ىلع لوصحلا ىوقلا نم هل ام لكب ”دكي و دج نا ىلع ثاذلا ىلع ةظفاحلا

 ةمزاللا ةيعامجالا ىوقلا ناكرا نم وه يذلا سومالا اذه نا الا . مفانملا هذه نم
 ةعفنملا ايف قفت 3 ةرئاد نمض 50 قب اذا الا هيف اعفان قبب ال عامجالا ءاقترال

 لدعم نم أذا دب الف امم نيتحلصملاب رضأو دضلا ىلا بلقثنا الاو ةماعلا عفانملاعم ةصاخلا
 00 الا هلا كاجو لوأ نم ناك كللذلو دودحلا هذه ةرئاد نمض قبتل ةمفنملا هذه

 كلذ ىلا لاملا تعد الك ةبويملا لئاسملا هذه يف رظنلا ةموكحا ةئيهلا رمأ ابمهي ينل
 000 ١] شلك كدعت.دي لك قوف هدب سومان كانه نأ لهجا:ال انأ

 0١ رولا اذه نجوم لع كلذ مني نإ لبق هنا مملا تح ملعا ينككو ؤفاكتلا سوما
 01 11 انفرد ةمواثتا عزاولا ةفيظو نمو نارمعلاب رضم أذهو نيريثك ىلع فيحلا

 ' 015 02 ءاوس دج لع ثالماعملا لك ساسأ هلعجو 6 بلطلاو ضرعلا 8: ًادبم قالطاب



 5 نوتيلا ةسقاطا ةلاملا# نر لع

 هسفننارمعلا ة-اصم ىلع ًاصرح اهلا تالذ رجي دق يتلا لقالقال ءاقتاو فيحلل اعنم اهيف اورظني
 هيوقلا فحسب ريهاجلا لوقع ىلع برضلاب نانوكي ال لقالقلا ءاقتاو فيحلا عنمو

 نوكي نا ثبلت الف رانلا ىلع دامرلا رذك نوكي نا هبشي كلذنال ملظاا اصعب مهيديا ىلعو
 نم هيلع امو اهاطخت الف قوقحلا نم هل ام عامجالا يف دحاو لك فينرعتب لب مارض اهل
 ندلإ كتر تنط 0 ينبجعي يفاحصلا اذه لوقو . اود فقي الف تابجاولا

 هارتغم يضر ورسم الثث :مقيأراءاديا نعينومجسي يتكير تلا ار
 ةحار ةراجم ىوس مهدنع تسيل يعف فرالا نم ةفرح الا تسيل مثدنع ةفاحصلاو كللام

 نم ةفئاطب الو درغب موق ع علا نا هيف فالخ 7 يذلا يعيدبلا ررقملا نم

 يلا مفانملا فالتخا ردق ىلع ةفاتخم الكا دارفأ ا كام دارفاب لب دارفا

 ةعيطتسي ال يذلا لمعلا يدوي هدارفا نم دحاو لك نا ثيحب عامجالا اهلا جاتحي
 نارمعلا نويعنطلا هش كقو:..'ةدحو اهعطتسم ال لا مسا رجالا

 ةمزال ءاضعالا نا اكف مسجلا اذه يناةاضعالا ةياثي ةدارحاو لياهاسك
 نارمعلا ةمالسل ةمزال دارفالا كاذك يملا مسجلا ةمالسا

 ناك كلذ هيلع ام لثم هيف هل نوك ١ مسجلا يف ىف هك وم اذه ناك نم نا م

 نا مولعملا نمو . هل تابجاو هيلع نا اك هسفن عامجالا ىلع قوقح عامتجالا يف درف لكل
 ىدزي نأ ناعم ةفعو اجلا نكمي ال مزال يرورض وه ام عامجالا يف عفانملا نه

 قحلاو . ررض نودب نع ءانغتسالا نكي يرورض ريغ وه ام اهنمو هناكرأ مها يف عامجالا
 يناثلا يف اناكو لوالا ف احلج وس كدا

 روصقلا ىنكسو يشولا سبل يف خذبلاو برشملاو لك ألا يف قنأتلا لثم يلاككاذ
 اذا بهمو عربتت نا دحا كعنمي الو ضارتعا كيلع دحال سيلف كلذ تعطتسا اذاف

 كرع اتا نكس دان كتاحلرو كرر ةرئاد نمض ىتب نا تدرأ اذا نكلم تلح

 يضارت ةلأسم عامجالا دارفا رئاس نيبو كنيب ةلأملا تيقب و اهادعتت ناىلع كربجي نايف
 « بلطو ضرع » ا يأ

 اننتنالا نكعال يدللا يروزضلا نكسملاو برشلاو رك الا اا ا

1) 



 ةرايملاو ةيفملا ةلاثللا « قيرخأعبملا ىوكش 17

 ًاليلق رعلاو 17 ناك ياكيدبالا» ءاسالو ا ةوطس تناك يح كلذ
 دضلاب و . ةنك اسملا بعص عاسنلا ليلق ةيرملا دقاف ناسنالا ناك ًاليلق لعلا ناك اميحو
 عيديبلا ليلا نم هبيصن ردق ىلع اهدض ايازملا هيف رفوتتو بويعلا هذه هنم لوزت كلذ نم

 ةماعت ام ناسنالا لمعي اهريظن تاسعا علا وه قحلا ناسنالا نيدن
 الو نايآلا اب نانالا محن ن :م اهيلع زو ام هيلع زوج ال هنا يف اهقوفيو نايدالا

 حيحصلا للعلا وه قملا نيدلاف ناكمألا نام اهريظن هديقت

ِ )1 
 "0350 نادلا وكم و

 « للطلاو ضرعلا 0 0

 فاق لاكي <“ 0 3 ردنكسالاوةرهاقلان أكس ني روب. مايالا هذه ف مق

 ةرهاظم 0 كلذب اودصقب لو . مهنكس قح 2 ا مهوضاقتي مها كالمالا

 ”لعل 00 اي ناحل سل : يدا يا ةطم
 لئاسملا نم اهريغو ةلأسملا هذه ينلخادتتو عورشملا يعيبطلا ل يس ةيكملا

 رخآالا ةحلصمل دحا ىلع فيح عقي ال ثيحب اهيف لصفلل ةيوويملا ةيعامججالا ىرخالا
 مازع طبي نأ دارا نم مهنمو ءيطخمو بوصم نيب كلذ دئارجلا ترث ذ دقاو

 ةلأسملا نال لب ءامص ناذ الاو ءايمع عئارشلاز ال ال هيف كوكشم مهحاجم نا لاتفنيجتحلا

 بلطلاو ضرعلا دسرخأ عشب 6 ) يداصتقا أديم ىلا اهيف عجرملاو ةيقوقح
 00010 لدعم نعوم لك نآل ةانرذعل ماحم وا ضاق لوقلا اذسه لاق ولو

 ةاكشم ربتعت دئارملاو دشرم ماقم يف وهو لاضي ال نأ ةنم بلطي ام لقأ يفاحص هلاق
 نأ مهيلع بجي فيك ءاوسلا ىلع عيجلا فرعيل ىربكلا ةيعامجالا لئاسملا يف روهجلا

 :١9:٠ 4/ ةنس .ديؤملا يف ترشن (©19)



 لسسسيهبمد 

 للام قوتسلاو"ةعبارلا"ةلاكملا .؟يطلالا قالا

 هيلا ميو نادلبلا حستكي ماقف رصانتلاب ىَوقتو ضرالا ةعسب ىرثا ةنا ةفن م
 نأ لش نيئسلا نم نييالم نييالم هيلع ىدم دقلو : ةوقو ءارث دب زبأ هش اهمدب ماوقالا

 : مويلا هتلاح ىلا لصو
 0 مل هعامجا يف هئاقترا راوطا نال نك

 ذاب رط نانز: كلذك ريستتو ايذيدتم راف قرخلاو ريض رو كس

 كالت هتياغ ىلا لوصولا لبق
 عضوو يعامجالا حلصملا ماقف هرظن رصقو هلهمل ةبيرقلا هعماطم لئاوملا هذه أو

 ناك ايهم عماطملا كلت نع لوحي ال نانالا نكلو صقنلا اذه دسم دست عئارشلا هل
 ماهل داجيا يرورضلا :رم راصف هضرغ ىلا اهبلقو عئارشلا هذهب عزاولا دبتساف ةنأش
 2 ماكحلا حاج حبك

 نودجي سانلا ناكينفو نيفورعملا نيعراشلا لبق الي وط انامز ىفذلا حلصملا ماقف

 عيرقتلاب اهألمو ةيملالا عئارشلا مضوو هنوفاخي مهنكلو هنوكردي ال اها ءيش لك يف
 ىلإ الا أبمؤ دا 38 هسمنب نوتعم ناش لاو باقعلاو باوثلاو ديعولاو دعولاو اذاشورالاو

 مهماظ نع نوعجريف نوبهري ماكحلا لعل دواخلا

 وهو ليبن دحاو اهضرغ ةرضاحب وا ةميدق ةيداب وأ ةدئاب ةينيد وا ةيعامجا عئارش

 ةياغ نيحلصملا لبنا نم اهوعضاوو نارمعلا يف ناسنالا لاح حالصا

 زوفلا نوحوارتي نايدالا ءاسؤرو ماكحلا نيب الاجس برملا تمادو مهتحلصمل لب
 مويلا ىتح ناسنالا رهظ ىلع ىرخا نوقفتيو ةران نوفلتخي

 ناسنالا دي يف اعضينا امهعئارشب ادصق امهالك ىملالا حلصملاو يعامجالا حلصملا

 ًادشمب اونقوو ةنعريخلا اذه دصل نايدالا ءاسؤرو ماكحلا هلوغ هيملاظ دض هريخ الس
 رظنيلف ركني نمو هرابتخا نم ماع هباستك | وهو هيلا ءايشالا برقا نع هوفرص مهما ىتح
 ىلا رظنلاب ةرومعملا لك يف مويلا نانالا لاح ىلا رظنيلف لب عيراقلا يف ناسنالا ىلا



 نتنلاونتشارا ةلاقإا 5 :قلغاؤ يدا ملم

 ُ اهمالك ضعب يف « لاجرال لاجرلا بح » موي ١١ رابخالا ةلاقم يف درو هنا الولو

 اماملإ امتربتعال مهاوس مالك مهيف رؤي نيذلا لوقعلا راصقل رمالا اذه لثم بسحب دق

 ىوقو فطاوعلا يف ثحبلا لوانثت ينلا ةيجولوسوسلاو ةيجواويكسبلا ثحابملا نم ءيشب

 رافال نأ اكضوم زنخولانايلا انكم عاقل اووي عاجلا الاول كح لقغلا

 رختفي ىتلا ةعاجشلا نم ءيش هيف الو فاطاوعلا لبن الو لّقعلا ناحجر نم *ىش هيف سيل

 00 ك1 م وهتل دق نيذلا نيحشرتملل ًاراذنا عايتجالا يف نارقالا نيب اهب

 عرش لك يف بوجشملا لمعلا اذه لثم يف نوعقيف كلذ دض ىلع

 ةررتنلاو ةحيازلا جلاقملا
 ٠ قملاو نبدلا "” ««

 هناباغ هيلع تءاضاو ةرساخلا ةببرقلا هعماطم هب تفقو امل لهملا الو نرانالا

 ىلع
 ةاوس نم 4 هب اينأ هنوق صلختس يذلا ناويحلا 00 ةسرقلا - عماطم

 7 يذلا يجمح ا قلمالا عطشوعاوا . هاوس ايفا ةحازب ال اغم ىلل يوأبو ا

 11 وم زاب يهاوا ١ 1 ير الاه تاجرا يفت دم ثان
 ال01 1و . نطو لع موقيب نطو وا اموق نومج اهي موق وا :ةلببق ضهانت ةليبق وأ
 ةدحاو ةرسا ا اك ف ناسنالا رصانت ةديعبلا

 نكي هك د ك1 توقلا هل رفو اذه هرصانت نا ناسنالا فرع ولف

 000 اا ديس ا ةداكللاو ءانعلا لاب ةحا را ةردجا الث ةتابخ تانيوقم لع انمآ

 ًالوأ فلأتق تاعامج الا شيعت نا عيطتست ال ينلا تاناويملا نم ناسنالا نا ىلع
 0001 د اليطحتب تاناوُي كلاب راه ءاص نلددقشناو أ ضرا يف تتبن تاعامج

 ؟؛و: ةةنسا رانخالا يف ترشهن (1)



 منال نوتسلاو ةثلاثلا ةلاقملا . صالخالا سئب

 بحو ماقسو رف نم ةريثك عامجالا يف تاجرحلاو كل | مهتجرحا امك هتطخ ءافتقال

 هدر وأ تناك ةنسحتا ةوكقلا# و ودعلا نم لهمسأ ءيش الو مارغو

 ينامالل مالستسالا ىلعو ةقيقحلا نموتكلا لاي للا عت
 انثف امل سوسحملا نم رثك ١ موهوملا رابتغا لعو“لمعلا لع دارتعالا نم زثكا١ لاماالاو
 فالاخم هسفن راهتتالا نال ةضقانتلا ءيدابملا نم هيف ال برطضملا ندقلا اذه يف رادتالا
 تاذلا نحو ةفلالا خو الأ: اهظنحتااريلع فقارتملاوةءارللا ةنعا ةتسرتلا لوا ا

 ةيسردمو ةيتبب نم ةفلتحلا ةببرغلا لماوع ةعزانتت تومي نا ىلا دلوي موي نم ناسنالاف
 بعاصملاب ةفوفحم هنايح لعجت امم ايعامجاو اينيدو اييدا ضقانتلا نم ريثك اهيفو ةيعامجأو

 هلفن ىلع دامعالا ليلق هباصعا يف اجيب هلقع ماكحا يف لقتسم ريغ كلذ ببسب أشنيف
 قع حت 0 00 ةنمقرأ مهنا مثوتي نمل دايقنالا عي رس

 هب ءادتقالل, تاوطخ#لب ةوطخب هاتقد دق ناك نوكك ىدلرلا عا ل

 ثيدحلا ندعلا نم اهانستقا 2 0 دادزت راوقالا ثداوح تناك كلذلو

 اننيب ةلوادتملا نوجملا بتك ةءارقب اصوصخ رطخلا دتشي ثيح لاقتنالا روط يف ندمت وهو
 امو يضاملا نرقلا نم لوالا فصنلا يف نييواسنرفلا نيصاصقلا مضو نم اهرثك | ينلاو
 ةلزمم ممولالازناو بفطاوعلا ليهرت يف يمانتلا دح ىلا لايخلا مسج نم اهيف ام ةدشل هلبق

 فو ثادحالا .ةبب زت يف لئاوقلا رشا نما تكلا ءمدسع لس ةءارق كلتاك تزن

 نيبت نا دئارجلا رم بولطملاو . هيف ةيوق ةيتاذلا هماكحا تسيل نم لك ىلع ريثأتلا
 نوكت نا ال اهيلع ةثعابلا ةيضرملا فطاوعلا هذه لثم ةئامال لامعالا هذه حبق نايب ىلجاب

 اهمامنال يبس
 خسارلا دوطلاك ب عاصملالك ماما فقي نا ناسنا لك ىلع يضقت ةيقيقملا ةلوجرلاف

 . توابجو لادن وهذ الاو ارادتقاو ةوق ةغراطتا ىتحل اها زتيب الون ناكمالا اع اهدي
 ظ ثراوكلا ىلع ربصلاب لب رادتنالاب تسيل ةيقيقحلا ةعاجشلاف

 نا كش الو ينيدلا نفدلا قحب عتقلا نم رحتنملا مرح اهنا ةينارصنلا تانسح نمو
 ىلوالا هتوطس يف نيدلا ناك ال سوفنلا يف نسح رثا هل ناك كلذ



 نوتسلاو ةثلاثلا ةلاقملا . صالخالا سب . ةاووأ

 «00 7 لاو كفزور د

 هياضق كسل ءاضقلاب هديدنت سيل تلفزور سئرلا لوق نم ينبحعي يذلا نا

 نم كلذ رودص لب قوّقحلا اهعم عيضتو مدلل ام ا ةيحالطصا ةنف تافاخس

 0000 اسر نيثلا درا ةداملاو . انأش دك ارملا ملفعا يه ةيمومع ةفيظو يف لجر

 سيئرلا نكلو . ًاميثك اباجح مهمويع ىلع ةفيظولا برضت ةيعامجالا ةئيملا يف زك ارملا
 يعامتجالا لجرلا وه لب كولملا رئاسك اككم الو نيفظوملا رئاسك اًتظوم سيل تلفزور
 000001 اموصتم امل. ءاوننلا: دج نا لواح 5و . .عاجالا ءاودا فرع يذلا ميظعلا

 ىنخي الو . ديدحلا ملاعلا يف اهس الو رصعلا اذه يف ًادج تشنت يلإ راكتخالا تاكرش

 ترج اهرش متاذت لق كرات ماذا يتلا ةيغامحالا تاب رضلا رش نم ةف الا هذه نا

 رك ذي اًئيشاهيلا ةبسنلاب ( ءالبنلا ىلع بعشلا مايق يو ) ةيوسنرفلا ةروثلا تسيل ةروث ىلا
 ال اهرشف لاملا دض لمعلا مايق يهف هذه اماو ةمولعم ةعقب يف كاذ ذا كلت راصحال

 نمو ندمتملا ملاعلا لك ىلا ةبيمل دتميس لب نيمولعم موق يفو ةمولعم ةعقب يف مويلا رصختب
 هاري شعب

 سس ع بس

 هوما وتقلد“ تلاع

 600 7 ِِء

 * صالخالا سني #»

 ناف . نونملادسح ىلا ةلقاعلا ىوقلا يف لالتخا وهو هلاوحا لك يف نبج راعتنالا

 هاوق يف ام ىلع فقنل ايجولويزفو ايناسفن احب هرما يف ثحينو رحتتم ىلع فسأن نا انل زاج
 الا جيبهملا لوبقو نهولا نم هباصعا نيوكت يفامو دايقنالا ةلوهسسو فعضلا نم ةيلقعلا
 فطاوعلا ناسحتساو هلمعل بدوصتلا ةحئار ةنم مشي نحب هيف ثحبن نا انل زوجي ال هنا
 فطاوعلا يجيهنمو لوقعلا ٍقيعض نم 00 كلذ نوكم الث هلا ةعفادلا

 "581 هنس راخالا ف ترغت ( ؟ )إ هاد علا يق ترص ( قف ترم 6 -



 0777777 حبحبج

 م1 نوتسلاو ةيناثلا ةلاقملا . '؟يدتبا نبا نم

 . نيعملا اذه بضني نا لبق ءارقلا ربص دفنلو دئارحلا ينتعسو الو قرولاو ربحلا دفنل موب
 يفتك او - هيناعب نمالا قولا فرع اليس( تالا : كلا كرتاف

 اذهب قحلي امع الضف مرابتخاو مرئامض ىلا اهبف اوعجريلف مهسسفتا نيماحلاو ةاضقلاب
 يف يم يتلاو عايضال رهوملا ضرعي اهلاتغاو ةمزال ت>.صا يناا ضارعالا نم ماظنلا

 مويلا ةكحضملا تافاخسلا نم ءالقعلا فرع
 مفدا ناب ةترضح يل حمسيلف ةيبطلا مولعلاو ةينوناقلا مولعلا نيب لثملا هب رض امأو

 ةيضايرلا مولغلاك ابماكحا يف يه يلا ةيعيبطلا مولعلا اهسساسأ ةيبطلا مولعلاف ةنراقملا هذه

 نقم يق هب لتعز ال دازفالا لع فقوتملا القللاو:اهزارسا ىلا ءادتعالا يب وغ تذياتاز
 ةيمالكلا مولعلاكت حبصا دقف مويلا يه اكةينوناقلا مولعلا امأو .هيلع ةترضح بساحا ملو

 مل مويلا ىتح اهنكلو ةيعيبطلا مولعلا اساسا نوكي نا ناكمالا يف ناكو رظنلا اهساساو
 يضاقلا نم ًاكح حجراو ًارظن عس وا نوكي يضاقلا بيبطلا نا ةترضح ركني لهو لعفت
 ةيعامجالا نابسنالا,ناشفا 'يفاةيكيطلا رارتالا ح مويلا لهجي نمو طقف عرشتملا

 ,قاذلا اذنمل ةءاوذ كل ليف يسطر هفللا كلو لبا ضارحعالا كا ل11 ركنا

 أننا ريتك ر ثك | هويبغو وه اما دجيطسب | ءاضقلا وام ىرطن اس كا
 امئايحا ةبسن ىلع ةيرق لك يفو ةنيدم لكي ف ةعزومو ًادج ةطيسب كاملا تناك ول كلوق
 ملظعا ةيعامجالا ةدئانلاو لقا اصوصخ تاقفنلاو عرسا يواعدلا يف لصفلانوكي لانكم

 ىا يل ليقتسملا نا لوقا نا ىقخا ا ىاذ ذ مهضعبل 0 رغ لوقلا اذه ادب اهمو

 ناك ناو ةيعيبطلا مولعلا معتو ةيالكلا مولعلا لظ صاقتي ىنح مني ال اذه نكلو يالكل
 1 د ولو رثالا نم ٌةثدحم ام نا هلا ع بال ثحبلا اذه لثم

 عيمجا 0 ةعمجتملا لاعذالا يف ةرارشلا لعف لوقعلا يف لعفيو مايالا لاو" ىلع رمتخم نا

 رظنلا زوجي اهمسم زوجي ال هنا ضعبلا نيقي يف خسارلاو ةعوضوملا عئارشلا نا ءاوسلا ىلع
 انه دوصقملا وه اذهو عامجالا ةحلصمل ةئالم ريغ تناك اذا بةعىلغ ًاسأر اهبلق ىتح اهبف



 نوتسلاو ةيناثلا ةلاقملا . "يدتبا نبا نم لا

 نكلو ريق نع مفادي ايماحم يمسي ءاضقلا نا لوقي لئاقلو . نوناقلا اذه ءارو نصحت
 عت تناو يناحلا اذه ءاضقلا يمسي ىتح ىرخالا تاقشملا نم كلذ فاكي ؟ ئ 7

 راما اكيغ ةعافد « تفلكم » يئاحلا اذه نا كل ضنا

 قاف تاَذ 1 الو عامجالا ةحلصمب نب ال ما انذلاء انه قا لب

 ا ]إ ركشلا رم اهماظن نماوكشب عامجالاف عومجك اهبلع تيحا ناو: دارفاك ابلجا
 مولعلا ءيدابم نم اهدارفأ 7 كرمي ام :الؤأو قع يف لغو عامجالا لجر يفدِق

 اهماظنب يه لب ءاقترالا لبس يف ةوطخ اهب عامجالا اطخ ال تاذلاب ال ضرعلاب ةيعيبطلا

 ا لا تريللك صف ةيقيقح ةدئاف اهنم ديفتسن الو ةمد ضمت هيلع ليث بع

 الا و نكد اماقننا هلدحتو اهيدياب ةعانصلا ءايحاو ضرالا رامتسا نم عامتجالا مزحت
 هلا زان كف وكنا

 فرعي ال اهماظن نكلو ةيداصتقالا مولعلا ابمولع ساسا نا تاقرافملا بيرغ نمو

 ”1ةصع ذه ممدعرتلئاقلا ىجرفالا لثملاناكمل ةميق ال ءاضقلايف تقولاف ىنعم داصتقالل
 0000| 2 لوقو. ل اشوتم انيبا ردعك اهيل ناسثالا ربع ناكو اهدنع هل ىنمم ال
 هتح ديبأتل يناكلا نامزلا قح يذ لك ءاطعال يروتسدلا ماظنلا تانسح نم اذه ناب
 ماظنلا تائيس رم اذه نا هترضحل لوقأ اناو اسدقم هماظن ربتعا اذا الا زوجي ال
 عفنا ةروص ِِط هل رسيتي ال قحلا اذه ناك . ةمولعم ةفئاطو ةموكحلا ةدئانل يراكتحالا

 ا رصف عم اذح ءاضقلا ناك ولو ىتح را ماظنب ةيقيقحلا ادد عامجاللو هل

 د برقا اهعقن لامعا ىلا هراكفاو ناسنالا ىوق فرضت اذا أ ه2 ةنكاذلا فداك

 لك املا قلخو ليحلا طابنتساو تامصاخلايف رمعلا فرصو دحاو عوضوميف اهراصحا نم
 جوعالا ماظنلا اذه كلذ لك ببسو ايدامو ابدا اجودزم عامجالا ىلع هررض 0

 هيضتش ام ةراكل وهو . هضارعا يف هرهوج عاضاو هفوج يف قيقحلا ءاضقلا علتبا يذلا

 |000 دلل ذا ةعولتم 5ك ارم لع هلق اوررصتقاف ةميمشت ناكمالا يف دغي مل تاقفنلا نم

 ةشحاف ةدايز ةيمومعلا تاقفنلا تدازو لطعلا اذه لك اهعبتو
 لك ءاضقلا اذه ماظن نم اهذختا ةلثمأب لوقا امم ةيضق لك ديْؤا نا تدرا وأو



 1 نوتلملاو ةيناكلا ةلاغللاذ "فدع اا

 عنما اباعجب ام لككب اهتطاحاو ةميخفلا دهاعملا كالت ديبشت ُةنم ضرغلا سيل ةناضتلاف

 0 دقعتي و هاتر كطضت' لح اهم ودي الفن ااه كتدالا لع 1 ا

 ل دك ام حلل ةكفكا الو داب ك5 اببلا زهدي كك كيد دانس

 عيطتسي الف مهتيك م طوكر ها تاس مهماصنم ىلع كانه ىري . اميح اهب فدي 58

 كلذ ءاضقلا اص 0 كلوا ةدطساو الا ةحلالا كئلوزي رك كا ا

 ناو هسفنب دباعملا يف للصي نا عيطتسي ناسنأ لك ناب قرفلا عم ةينيد ةقوجب ءيش هبشا
 اهيلع ىوقي ال ةريثك ةنود لئاوملاف كاجلا يف اماو ةطساوب الا صالخلا هسفنل نمضي مل
 مدعملا ريقتلاب فيكَف ينغلا سيك اهنود بضني و لهاجلاب فيكف ملاعلا

 دقو '. ًاريثك كلذ م لبضا نركما نا تك و اريك كلذ ا ل
 ديقعت لك الا هئانحا يف اوري ال نا اودوعت نيذلا كئلوا ىلع ةطاسبلا هذه مهف رذعتي

 امردقب هاوعد بسكب رس ال يناحلا نا ىتح ناهذالا يف ةيضقلا هذه تخسر دقو

 يف قاحو ضرالا ءاشحا شبنو مي لك يف ضاخل بارغالا نتم اهبف بكر اذا رسي
 اكس ىرخاو نحل: تئاوطات احا حانت ءارولاو ىرعتلا ني لش دس

 ريغ لاق ولو . هذه يه يسأر بناجب يتلا ينذا نا هيعماسل لوقي كك كلذ لكو ءامسلا

 نع ماظنلا اذه لضنب قوقملا ٍلعر راص ىتح .نوبزلا يضتريوا ءاضقلا يح لهف كلذ

 مولعلا نم اهما اتعود جضنت ناو جضنت مل يتلا ةتحبلا ةيمالكلا مولعلا

 قرتحم تداكو تجضن ىلا ةيعضولا
 ءاينغالاو ءابوقالا مه سانلا نم ةفئاط هب ركتمم دعب  دافا اذا ماظنلا اذهو

 كلذ دعب عمطي فيكف 0 ٠ فاؤم ةمظعم عامتجالاو . ءارقئلاو ءافعضلا ديني الوهف

 محلا نوناقلا اذه زاجا رضحي مل اذا هياع ىعدملا نا ىرت الأ .. سانلا نيب طسقلا ةماقاب
 . ريمضلا حاترم لابلا يلاخ محلا اذهلثمي قطني نا يضاقلل زاجو تاب وقعلا ىصقاب هيلع

 لصح اك هسنن رع مفدي فيك هيلع ىعدملا فرعي مل اذا ةنا هانعم 7 كلذ ىنعم امو
 ال كل نكااذا اموطشو هل ويضناال نيم ناك انا مااا اذه سه ارق

 255 هكح يف برطضي ال يضاقلا ة ةرمضحو شيعي نأ هل قح الف يهاجم ينكي نا عيطتسي
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 نوتسلاو ةيناثلا ةلاقملا . 'يدتبا نيا نم 5

 يل ام الول هنا هلوق ىلع « . ش . ي » قةحلا لضافلا ةرضح ىدل ىتجح هذهو

 درلاب ينع امر الأ نم ينالكل نيكس امم ةفوخ الولو - هبدا ن د ةناكملا نم

 ينفد يذلا وه ةفاخ يذلا اذه انو قوبل نفخ لع هكا انف تتكامل

 يتتاكمنا تسع واو 0 ةنم 00 امل رثا نودي يعدس سوك نأ ث 8 كلك لا

 ةناكتسالا نأ 000 ا لع عال 0 1 5 يع
 00 ال كللد لولو نخاولا ديدشت .ىلا ىنامفد مالسآسالاو لوذا يف مقوت فرلالا

 '"003 ]| واحلي نأ .نيحلصملا رئاسو ءاكملا لا ءاسدلا نما ةروكمللا ىف هالتفلا

 القاثتم وو ءاقترالا ليبس يف ريسلا ىل 0 0 فيسلا لاهساو: داهالاف

 ينا واو مهم هبشنلاب يىنغشل لب مهغابم تغلب يباب 0000 كلذ لوقا' .. هدّوبق يف

 نيلها آلا لهج قوف لهجا كلذ ليبس يف

 تيراج وأو ةريثكلأ سوؤرل | يذ نينتلاك عوضوملا ٠ ناف 'ئدتب ا نكلو

 الل ل 00 ءابقأ يف لوقلا انعطقل ةتلئسأ ىلع درلا ىلع راصتقالا يف لئاسلا ةرضح

 ا 17 ادرأ ولا لاثما نم, الثم الا ىلاتم يف اهنَب رض امو ممأو رثك ١ ةايشا

 ب هيلع ىعدملاو يعدملاو هتظفحم يف يماجلاو هتفرغ 0 مزالن نا اراك

 ” يف هلك عامجال أو اهاوكش

 عوضوم يغ ينلا تايلكلا ين رظنلا نع انفرم كا و لب طقف كلذ سيلو
 اهف مالكلا ي 0 اا لاجم اهيف انل مسني يلا تايئزجلا يف ثحبلا ىلا يما

 ان نا تحابلا رظن هجوا نأ وه يضرغ لب يضرغ سيل اذهو ةيضرم ةجينن ريغ ىلع

 طقف كلذ سبلو . اباجال عضو يتلا ةياغلاب يني ال عوضوم وه اك عوضوملا ماظنلا اذه

 لوال اذه يلوق نوبرغتسيس نيريثك نا بير الو . ةياغلا هذهل فانم هتلجج يف هنا لب
 رغصةسم وه اذهو ريكفت ىلا مهيف لوح ىتح 0 ال اذه مهبارغتسا نكلو ةلهو

 موجولا مهعنمي الف بولطملا 1 تلا طارت ىف ةرزتلا ناب داق ال ذوضقملا نرشلا

 امغم عامجالا ةحلصع نب ال ماظن لك هجو يف مايقلا نم خسارلا داقتعالاب 2

 ةيهرلا هنرزع



 5 ١ نوتسلاو ةيناثلا دل اللا: دفا نبا نم

 دايعلا رمأ ميمي نيذلا ةالولا كلوا للعرب كل رهالا ةالو ىلع بجاوو روبمجال قح وهو

 ما. «دغلا ةب رخس مويلا مات نأ م مهصان :مق اوصب ركب نا دعب مم نياو

 : ةينآآالا ةلاقملا تبتكف دئارملا يف ىلع ةمايقلا ضعبلا ماقأف

 توتسلاو تيناثلا يلاقلا

 ي '" :يدتبا نبا نم )٠ع

 هنا لوقي كاذو لزتم هنا كل لوشي اذه . فراس رقملا ةرداص٠ نم بعصأ سبل

 ملخعا ىوق ةنود روخن لسقعمكلذا خاوم ةيضقا قلكاو - اميني لغات د و عامجالاب ررغم

 . عاريلا سأر ىوسمهيدل حالس الو لوقلا ةأرج ىوس مل لوح ال دارفاب فيكف شويملا
 يضل لق برو ءايريكلا ةرازش ياش تكلا

 ىتح يبل متي مو هماظنو ءاضقلا ىلع يمايقل بوص لك نم باتكلا ةمايق يلع تماق
 رعاشلا لوقب الغ قيلاب رهجم نا نسج ل ةنكتو اتامغلا ىوتم ىناالا ريش

 سمه تلطا ميحضلاتلق ناو. ١ وص تمفر لاا تلق اذا

 ينم نولاني امف نوبمعي ملالض يف مهعد ءال وهف ضرغلا ىلا يضالك اوبست نيذلا انأو

 ناو ةماظ يرو: نا اودجو نيذلا اماو . مهضرع باصاوا مهضرغ نم اوفشب كا طرع

 نم ينونا نيذلا اماو . ديبعلل 2 كبر امو نوطبخت مهنءاظ رون يف مهعدف رون مهنماظ
 ضارتعالاو ديدسلا لوقلا نم حجارلا مهمالك يف ام مهملع اال اق تقلا قلتو

 تاب وعصلا ماما 0 ءاضقلا صقت اًنمض نوركتي ال مهف . هيجولا

 كداقتعا يف كلكشي ام الا كلذ ين نكي ملول » ييلازغلا مامالا لوق مهيلع ديعا ءالؤهف

 يف قب رصبي ل نمو سبب, مل رظني ل نمو رظني م كشي مل نم ناذ اعفن ب ىنكل ثوروملا

 « ةريملاو ىمعلا

 ١5١9 ةنس مطقملا يف ترشن )١(



 نوتسأ)و تيداحلا تلاقلا

 ده يدا حالصا 0

 ادق اننابق ءاكل ءاضنلا ارق دقتأ هك تبتك دق تنك

 نيتيبلا نيذه ديدرت
 رفتخت اال ةميرج  ةباغ يف ءرما لتق

 لك ا 0 دلانب ا نمأ نفت لقو

 وقع دقف ةيانحلاب نيسيلتم نوطبضي و نوبه و نو>رجيف عمج ىلع صوصللا وطسإ
 رهوملا ا يحض لصالا يف رظنلا نع ةعنمت لكشلا يف ةوفه نال مهنع ءاضقلا

 بوثلا كلذ ايدترم نكي مل اذا ينوناقلا يماحلا مالك عامس ضفرك اذهو . ةروصلل ةاعارم

 ءاذبلا نم نورثكيف ةمالا رصانع نبي ةمايقلا موقت . ةعفارملا يذم مامأ « يلافنركلا »
 كرمت ال كلذ عمو ةيلخاد ةروث ىلا مفدي دق اب حيبقتلاو ممشلاو بسلاو ءارحلا لوقلاو

 ىلع ةظفاحلا نال دح دنع هفاقي ال هيف لخادتلا ًاغوسم ةباينلا دج الو رمالا اذهل ةموكحلا
 الل ضهني و هاضقلا اهكردتسي يتلا .رومالا نم تسيل ينومعلا لسلاو ةيمومعلا بادآلا
 داقتنالا لصي ال نممنونوكي دقو دارفالا سمي داقتنال انايحا ضي دق هنأ عم هسفن نم

 ىذا مهملا

 الك اشنيو امصاختب نال ًاعستم نوناقلا اذه ايانث يف نادجيف نينثا نيب ىوعد موقت

 امهم رمع ك1 نا كعب ىوعدلا هذه اك رث اعرو نيذئسو [ ا راخلا اذه 5 الوان و

 مالن لهف هتاضق يف ىتح . هلصا يف . هلكش يف ءاضقلا حالصا انبلط اذا اذه دعبو

 )١( ةنس مطقملا يف ترشن ١5٠١95



 ام. نوتساا ةلاقملا . بذاك مكح

 ضرعلا نمو . ةقيقملا نم ال ةروصلا نم لجخ وهف . هنم لجخم مل هيف أجرخم هسفنل دجو
 ناطاسلا اذه تح هلاعفا لك يف ناك كلذل . رهوجلا نماال

 لثم في هؤاكرش مهعيمج سانلاف الاو . نيناجلاك ل ماعيف نونجملاب سيل « وث د

 صاصقلا هيلع بج ىتح لوئسملاب سيل انه وهو . هفورظ
 ةجاللا دادتتتا لماوع ريثاتيتح نوك نايو ريش دلع ليس ا

 فطاوعلا جيبو

 ةيانجلا بكتراف ىوصقلا ةجردلا ىلا بضغلا هب راث وا . هبانب اناسنا عوجلا ضع اذا 7

 0 ما هبضغل ءافطاو هعولل اذس

 الا صاضتلا نم هنت ليتات تاكترا لا ( رت ) كود يتلا تاغوسملا اذالو

 ؛ قبطملا نونجلاب هيلع انيضق اذا
 . نيرما دحأب لآ اوكحي نا مهعسو يف نكي ملف نيناحلا ىلع كح عئارشلا ماظن

 ا

 علا ىلع انك ةعاجشلا مبعيمج مهدقفأو . نب نشلا نوه "اوراكل هايل الا ]2

 قا لا
 هوؤرب نيذلاو . ناودعلا اذه نم هنوصي ام عئارشلا يف سيل ةنال ىجا <« وث»

 ماهنهالا اذه لك اوربظا دق اوناك ناو . هتاجنل رخآ اجرخم اهيف اودجي مل مهنال اوبذك

 نييعتإلا ضداسالا كسلا

 يبقا لاق"
 مرح ةنيقارملا تح عضوي و لقعلا لس اخالا نم «(وُث » جرخيسو

 اهدويق نم قلطي
 يعلم ةلرتنلال رق نحاول ةئيزر لقعلاف اقح عئارشلا تناكاذا

 قوتي ام لك هل نمضت هتورث نال هيلع هيف قييضت الف ناتسراملا يف هدوجو امأو

 هابيةةطبطبس#م ل
--- 23-6 



 نوتسلا ةلاقملا . بذاك مك 2

 مهنكلو . ةوصوم ماو هرهظ ءانحاو قورعم ًاروح هاشع راص دقو ن ةنازغ باش هب اذاَو

 مهكلم يف موكراشي الثل ةطلالا مهللض ىتح اهبلا اودتها نا اويل ام

 بئاجع ) باتك ءيراق ىلا شايقلاب مويلا ( نوكلا رارسا ) باتك ءيراق نيكسم
 ! يضاملا يف ( تاقواحا

6 

 يسلا شلال

 « "بذاك ع

 هل و تاطألا ينك .تاضقا سك

 .هتلعفب يهابتملاو . هتأرما دوارمو . هتريغ ريثمو هتحارقلقم لتاق « وث د نوفلحلا أرب

 هتحق يف يهانتملاو
 لف ةعاجش لك مبكح يف اودنقف مهمال لب. هؤرب مهمال ال ةاضقلا بذك

 لقعلا محو ريمضلا توص ىلا أوغصي
 نونجلا مرابتعال لب هيلع ءيراط نونج ىلا ةعرجلا مهيسنل الاخ ءالقلا تاك

 م
 هنال نبجو . مهاراج هدشر هيلا باو ةميرجلا بكترا نا دعب ةنال « وث » بذكو

 هياع ءاضقلاب مهيلع ضقي مل
 بيبطلا ناسل دقعي و يضاقلا٠ ٠٠ شاش لحب يذلا «تاجاحلا يضاق» الا قدصي ملو

 27 7 اذه اذالو
 كد دي رت ناسنإلا مئارش نآل

 اا لا اداب لج لب د ةسنت عاملا ةييتن: بذكلا نم لجخيال ناننالا

 كلاعأا تع لت « ون » ىلع نونجلاب ةاضقلا مكح رثا ىلع ٠ م 00

 مفراو هزئأو بوصا لئاقلا يتب رخآ ب م نكي مل ناك هتريغح يف اهنيهمو



 كوالا رع نولاو ةعضاتلا هلال هكر رتل وزررمللا تال

 نيب سيلو هب بجعم رك ةرمخ ناوشن مويلا ( اع عأ كي ةعيطتس ام لك 5

 : رك ايف كوخ ةقاوا هلو ا اس نا رسج نم انئاماع

 راتخا ةزوراق ف :داوتت ةايلا ىأر هنامهضعب ىعدا دقلو . ةيحلا ماسجالا كانك الا

 9 وللا قيأد ترا بلغي نا لصتا مهنم نمو ماو ' ذلة ا رع

 ةباغلل ا ةلذتسم ايداع اعد اش مهدنع ناك ىتوملا ءايحاو مويلا انم ا قرا اوناك دقف

 ءاهسلا ىلا اودعصي نا اوداز“ نيذلا, ةرباماو هل آلا ارت 252

 تظنحو برا برا مطقو ًاريسا نروتاس نبا ذخا ضعب قوف اههضعب اهوكرا لابج ىلع
 لمف كذك . ةايملا هل داعاو « نسوزوقرم » اهطاقن ء اخ ناك 5 ضعب لا امشي هلك

 نيمر دق هتاوخا ناكو عئاضلا وضعلا هل داعا كلذ قوفو رتب وج هايحاف سوك ابب ةربابحلا

 ايلي ريد يفادع هب

 نووعدملا'تقزمف هفوزيضل' امافط هؤنا ةعلتق دقورع لاتتتن ا ننال لح كاد

 كءمقو: اهماكفهتنتكلا الا :اهضعب للا !ءاضعألا اوممجو اوجحامو اوجاهف لك هلا لق ملا

 تكحا دقو جاع نم فتك هل عنص رتيب وج نا الا «« لكّوت نبا نم » فرعي نم دي يف
 هب 7 « افرتم »

 هيف خعيراتلا نا لع ة؛رشنلا مهعم 0 ةملاآلا عنص نم تاذحعملا هذه نا لئاقاو

 ةيملالا يوقلا نم لقا ئوش قرا “اا تاو ا
 ةدام ةنم صلختساو اهمد يف ثحبو « نوتولبل » ارقب لتق هنا « لقره » نع كح

 احلا «دلوا رولا ميحجلا يف س <ينسلا ره فافض ىلع نطقت يلا لالظالل ةايحلا درت
 ءاحان ة مولع ةعاشم ةلاوارخا رص كانا سا ل ل ا يق ريهشلا

 لسع ليمرب يف عقو دق تاكو هديس سونيم نب سوقولغ هب ايحاو ةنع تالذ سبتقاف
 فرعت اهنا ©« سنيبا » كالم « هجوا » ةنبا « ذيماغا »نع ا قىحنو . سطفو

 ءامو ةايحلا ءام 'نيع ىمست نيع دقلا يف مهدنع 0 0 57 يجي ضعب

 مأسي كل نأ ايل د نيناع شعب نمو ايلا فيلاكت 6



 نيللي تع اننا ةلاقملا>- ةيجيولوقملا ىويصتلا/تاءآ ني

 بح «نوجلا نم بناج ىلع ناكو . روث ةروصب وهو هرعق نم بئاسلا « ديئنادالا »

 6 ماوق تاذ يو « سيروتيلك » ةاتفلاب موب تاذ قلعف اهسوبل ةلاح لكل سبلي نا

 تدارا ام اهل مق ةلغ نوكي نإ هلك تاو .نرغون نك نا: انفه داطف ًادج

 اباعبك قالخالا ةنس> نكت مل روهشملا ربكا تاذ « رقيب وج » ةأرما < نوثوي »و

 اهتخسف سرعلا ةلهح روضح نع <« ينولك د ةوعدملا رولا ىدحا تاطبا اهجاوز لو

 تخسم مث ةرقب «وبا» تخسف ابلعب تاقوشعم :رم تمقتناو ةامحلس لاحلا يف

 » 0 07 1 مول ينناث اد ةاهرطكاو

 0000 0 ةييودرا » بلك بدخل فرظلا ناوتع ناكُم ادعت < سوك اي > امأ

 ا لا وتنمملا ةمسج لوح <« ليما » هقيدص تام الو . بنع دوقنع ةسفن

 ثا ا 1 111 بواقلا باذتجال لوحكلا ريغ نمر وخلا ليوحتو.هبارش سلخم يف اعاد

 سوك اب ناك ام روهزلا بحب ناك« نولوبا »و نيلوالا ريطاسا يف ريثك ةنيللا بواقلا
 0001١ لآ اطرح اهتريغ طرفا « ايتلك 8 هتقوشعم لع بضغ الفي ةرثحاب املوم

 ااا ناك ىذلا نكوكلا وحن اعتاد ةهجتم قبتل سمشلا راود يا بورئويلالاب

 مسالا ادبي سلا تانلاب نلإ)< هئاككايد لوح

 0000 0 لع زانرالب < نويثك 1, لغ تبضغ ةدراشلا ةلازغلا ةنايد »و
 يبد 0000 ا كلا ع تحسم نبذل ةهالاو لاخلا ةلار ©<سوهؤ. ليال
 هم تناك يذلا <« سينودا » اماو 07 ةتلواف اهاوبم ناكىتق ةزانج ترم دقو عمدت

 ا للك كت يل 0 حبلا هلا «نوتبن » و . ناعالا قئاقش ةتخسم تام الف

 يا <« روروالا,» عوجر ةبقارم هلامهال « نوي رتكلا ىلع بضغ برحلا هلا « سرامو »

 ”0ا 0| حالا < افرتم ة ول . ليقتسملا يف كلذ ةتوقي ال تح اكيد ةتخسف نجفلا
 تاوح ةيرصملا سي زياو اتويكتع اهتخسف جسنلا ةعانص يف اههلع « ةنخرا » قوفت
 « ةموداق » نا نييذوبلا ريطاسا ينو. اهبيطخب ةباكن الجر اهجاوز موي « سيفيا » ةاتثلا
 0000 00 كو امد. عرشبلا سنملا دلت يك درق ىتاىلا تلوحم «ةزيزش» ةأرما

 ا 1 هله نأ فرتمي نا ىلا لوق ىف ءايج الو: هذلخ ةلاملاو [مزاف



 هم نوسملاو ةعتس اتلإ"ةلاعللا . ةيحولوثمملا وطنا انا:

 ةيشع الا يه اف . مارجالا نيب هب ىمارتو . تاعرتخلا تال الاب هريصب ددح هنا هرغو
 قدأ وأ نييوق لئاق لع ةش اتاك داعباالا مت ابنتي ا نفاق هانت ل للا
 نا: تثيل راق ةتماصلا ةعيبطلا قطنتسا مث قاغملا حتفف ةتمصملا م اضل ةنقلت ىلا ف لرو

 نم رؤرغلا ةعفدخ" ءافيالا ءوشن "نق لع فقوو.. نوتكملاراهريس#هل تحاول

 ءاي رهكلا تارطخم ءاوملا تاحفص ىلع عوبطملا أرقو . دلوتلا رس مسنت ىلا : كلذ لالخ
 دعبلاو برقلا يف تايتلا دقعو «راكفالا جالتخا نم رئامضلا يف أم أرقو . عنتملا ركتاف
 ءاتاسلا هب رخافي ءاقترالا اذهب بنطاو ..دحاو ملاعلاو ينا لاقف

 روصعلا تاياب تسيق اذا هب ىردزي !6 ألا مويلا اهب رختني يتلا هماع تانآ امو
 روصعلا كلت يف ناك دقف . تازجعملا كلت ىلا سايقلاب تالذتبم تازجعم ةيجولوثيملا

 ءاشك امك"ءانمعلا ةعلشطلا عوقب فورصتت ةةلسالا ىلا :قنوقااو عملا قوق دارا اوشا
 اةهقيم رخل عضخم "تراك و ةياور ىلع « هسرس » ةرحاسلاف . ةانعو لع نود نم

 نكت لو . ةمانتلا شئاشملا صاوخ فرعتو « راهنالا يراجع ريغتو « بك اوكلا تاكرح
 مأ هب اهنأكف ىوصتلا ةجردلا ىلا تامرحلا هيف بكترت مارغلا ءاد نم ةموصعم كلذ عم
 رزإلا ىدحا نطقت تناكف . خراتلا يف تاريهشلا تايناخلا تامرغملا انتاككم نحكم

 ّنكف لجر نينيب نكي ملو اهتكاش ىلع نعو اهنمدخي ناسحلا روخلا نم عبرا اطوحو
 هلالا نأ الونو . ”نهئتطاش ىلا جاومالا ةعفدت تناك يذلل ليوو «رادقالا هيف نبقرب

 م هسرس » رش نم هيّ قابرتب هرفسلا هدوزف ©« ساوعب » كفار « سوروقرم >

 مههقبتست يلو اهكرش يف هلاجرو وه ٌةتعقواو راحبلا هيلع تجاه نا دعب اهرحس ن
 م ةخسع نا ةين لع « سلوع » تقبتساو ضينانخ هلاخر تخسم ناب اضاف اه دنع

 انوار ل لوألا مهن لاح ىلا مهدرف هقابرتب هلاجر نعو ةنع اهرحس عفد ةنكلو أ( اضيا

 طقف ها نادنالا قو قرف ري ل هناك ىلا < سواي رغ » عسا

 اهب ةنلص نوك نا أشي ل ةنككو « بوليتنا ىوبمب ةبلق قلع ةملآلا ربك ارتيب وجو
 هناكو هذه هتروص لع نينثا اهدلواو ريزتخ فضن ةسفن خسف « ريتاس » ةروصب الا

 ليمربك دس « يش هالي نكي مل يذلا م هبلق اهرطاشف 6 ناجرلا روض تلم «ابرواد اأو
 (مو)



 نركب ةعبسانلا ةلاثملا“ب ةيحبولوثمملا رويعتلا تارااق#

 ” 10ر1 والا كابا و

 نكد َض «ىدملا تالض دق كنا « قنا امو تب اف « قئرا ةنا ىعدا'يزذلل لق الأ
 ١20 او لدن ىرغو لصف © ىضفبام يف دعأ ناننألا

 ارلاطتنا ديلا ىلا "الا حدماذا «ىفرا كار كرولا. ةفر طع انوا ١ ناك دقلف

 «نوتولب »بلق لخاف < م هللا ءاننح ا تيرطضا ,ةريكلا مههسوفن مهمث دح نأو « ىلعلا ىلا
 جلا 0 ير مقوو « تباورألا) نكس دنت اءاع ريميل بر

 «ءارغلا ههنوحراطي . نأش مويلك مبعم ملو « مهب نوطلتخيو مهنونادي ةملآلا ناكو

 ءاملا لوادج لوحو « راجشالا لالظ يفو راهنالا فافض ىلع « ضايرلاو ضايغلا يف

 رهاظع مهنورمظي و تاباغلا ىلامهمع نورفنيو . ٌردلا ىصح اممنأك ءابصح ىلع قرقرتملا
 كارش يف مذخال ىهملا نويعب رزاج اهيف ملل نوثبتخي وأ « مهب عاقيالل ةيراضلا شوحولا

 ميزيك ةفصاق اناونما مويغلا ارو نم مهل اواجم باجتحالا اودارأو وأم اذاف كوخ

 اناا د رز نم اهتم ابابش د راع نا ايس ناد هلي الخلا نموا" © دعا

 ىلع واو مالكلاب مهوحزامي نا ع الو 0 ىدهو موقل اباذع تانبب

 ماعلب ةرامح ناسل

 اهنم « ىعستو ضرالا ىلع بدت ةدود «ناسنالا هيلا طحنا ام سئبف مويلا امأو

 000 0 تللو اهللوا ءايس ىلا امفرت ةنع ةملاآلا ترفنف « ىعجرلا ابيلاو أديملا
 0011 . نيقلا ديتس ىلإ دب حوا ام لثم نم الا اهنانآ ةنع تبجحو سدقملا

 امو طاطحنالا اذه طختأ . ةلامث الا ةعرتملا ساكلا كانت نمو ةلاحس الا ميركلا ندعملا

 ًاروخ كلذ عم ا ىرد

 |0001 1 رأ د11 كقدكو «تانجسعملا ةيصانكلتما ةناوايصق ؟ ادحإلعلان مغلب ةنأه هنا رعزف

 ةيجولوثيم ةيفارخ اهتقباسك يهو ١ ٠و. ةنس ةدي رجلا يف ترن 9 :



1110771 

 ا نوال ةفافا هلق" قالا قاعات

 08 7 يف لمعت عادصلا ةقرطمي سحب <« سوي رع » صللا ةراغم نم برتتم 01

 مزاللا قوف مويلا ةلمبملا ةداصقلا تناكو . ببسلا ةلازاب ندلدلا تاازاف « تزن » ةتلتق

 تلمع نك ود ع يدوم يش دقو:روصعلا كرتين ف ناتتسالا الا

 ل او جلا ةيسوز نأب انكم 0 هيف راح ضرم نم « ايراق »

 ارباب لاك

 ةريثك ًاروما ءابطالا هترشاعم نم سبتقا ةنكلو ابيبط نكي مل هسنن < سلوعو »
 ًاديهىلع ديدحلا أدص مرمي هافشف ُةتباصا ةلبن حرج نم « 0 د ةرم واد لقو هضاب

 هايلا فعض باحصا أدصلا اذهب نرووادي اوناكو « ءادلا يه تناكيىتلاب ينوادو »

 هدم الا رولا قم عا مويلانووادي 7 يمحلا ديدحلا اهيف ىنطا دقو ا مهنوقسي

 له كةسدقللا نك امالا ةزاينزو نسا نوقف < كم رماودلا ءاسلا انآ ل

 مويلا تاريثك

 كلم «س رتدوزس» نب « نوريف » ءاعش مب ءدقلا يف ةريهشلا ءامشلا ثداوح نمو

 لك يف اوئحبف الجر ريغ اهب رقي مل ةأرمأ ىلكر طةتسه, لحتكي نا هل اوذصوف ىمع هناف رصم

 ف:لب ةكللا صخش ينال قاع نع ارسلوا كر | بينلا عيب اني اوزواجتو ة 3

 ةاسنلا نم تك قرحا مث اهب جوزت كاملا ىنش الو . ريقف يناتسب لجر ةأرما صخش

 0 ديق يف نهو هامع ةلع نهربتعا يتاوللا

 قش سأيلا ءرم هياع يضقي داكو « موتبيرت » قشاعلا ىنضا يذلا قرالاو
 نا زخلا « كامات » ليما هناليه تذش جالعلا اذه لثمو <« سريس » نم ةلبقب ةنم

 هتب ؤر نم هناسل ةدّمع تلح سرخالا <« سوتاب »و ىمللا لوسعع 0-5 5 ب

 تضاتعاف اهعارذ تدقف <« سباونب »نا كلذك مواعمو قيرطلا يف ةضرتعا رفنضغ دسال
 اذتتسا اذار" ةديدنج تعال |وعيطوفا دع ظع دتف «ليشا »و . جاع نم عارذب اهنع

 يجولوثيملا بطلا يف ةلمعتسم تناكم ويلا ةفورعملا ةيئافشلا قرطلا لك نا اندجو ثحبلا

 ضراالا هجو ىلع دي,دج الف



 نوسخللاو ةئماثلا ةلاقملا . يضاملا يف ةعاس 11

 ةفورعملا هل دلث اهلا ءاضعالاب ءاضعالا جالع ةقي رطل عضاو نأ » سالو 0 هفبدص

 مويلا » 112 «

 00000007 الت يوادوتس :ساونيو ابي ناك داصيلا ةهالا « سزس »و
 ىعدت روجع 5 رولا ألا نم دلال هلق لع ىف انببو هجولا ةبطقم رجح ل 5

 ىتح تاب رصملا ةعالخ تايجر فالا ةعارب ىلا عمج صقر اهءاما صقرت تفقوف «وبوب »
 هللا اع تلارأو اهتكحصا

 ىلا ةجاحب اوناك مهسسفنا ةملآلا ةمصع توملا نم نيموصعم ريغ سانلا ناك الو
 نم هيبود 2! لو رح اوك و لو ميم نانو ميم ربت يواد-- 00000 7 ردا نورتشي اوناكو نوريثك ءابطا مبنم ناكو عبنم رثك ١ يوادتتلا

 نك ا » نولوا 2 ةقيصو » 2 »و تايادبصلا نب مويلا | 0 7 جلا

 مهماع نأ ا 1-5 ةين امنلا ريق امعلا 500 تعصوو تب ادرفملا صاوخ اقيَشَع

 ىوشب موي ١ نولعتي نول /ازب ل يي اوذالف مهعع تولع ن صر ملأ مفدي نال ىف 1 اسس

 مهئاضعأ قم وضع 13 نوعصي اوناكو مهضارمأ 5 هل 5 ند 1 قوف ئ

 ماظعلل ةهالإ مدع ناك دف صاخ هلإ ناطلس تحن مهمسج فئاظو نم ةفيظو كف

 ةفع ةنايصل هلإو . عودصلاو عولخلاو رو كلا يف اهيلا نوئجتلي « وغاليسوا » ىعدت

 قيسوملاب برطلا ريثك هلإ و « ةنم » ىعدت ءاسنلالاعا ةهالإ و <« نميه » ةعساىراذعلا

 !! ةينطابلا حايرلاو رقارقلا ةاوادمل <« سوتبي رك د ةمسا

 هنايح ليطيا هيباب بح بطلا سرد يذلا <« سيباي » لثم ريهاشم ءابطا مش ناكو

 يذلاو « نوريش 2 ( ناسنالاو سرعلا نيب طياخلا وهو ) روطنسلا ديمات » فريد خو

 «سرام» هحرج دقو «سواف» قيشع ليما «سينودا» 0 ةايحلا در ف لضفلا هل 2

 ةنبا يذلا « ريلادوب 001 نانبل تاباغ يف يرب رب زبخ ةروصب هل ربظ دقو ه3 ةريغ

 طرا تلات دجلا ىاثلا قلع نك ابيه

 ب ءاسنلاف مويلا انضارمأب هبشلا ةريثك ةيجولوثيملا روصعلا كلت ضارمأ تناكو
 | ]وع ول تتخا < ساق > كلذن لاثم مويلا ةنوكشي 5 نشغلا نوكشي نك نمزلا كلذ
 ناكو اهلا عئارو ابهحو نول ءامص اهدّقذا يذلا ضدرملا اذه نع'اهيزعي ء يش نكي مف



 مسا نوار ةتساثلا ةلاقملا ١ فال ىف ةعاض

 «<بالوكسا » ةعانص الوا ةنعط هحمرب ٌةنعطف < لقره » نم كلذ دعب مقتنا مث . لاحلا يف
 جرعلا نم اهب اجي ال

 ةسفن برحلا هلا « سرام "جز نييداودقلاو قب ب رغالا نيب تبشن يتلا برحلا يفو
 ةئاكملالا نم خرصي ذخأف اف هنطب 0 « ديمويذ » هامرف مم

 ارييجلا حارحلا يدب نس هسفنب قلاو عره مث ءاضغلا هخارص دام ا لجر فاأ

 هافشو « ةبيه » ةليجخلا ةاتفلا ةدعاسم هاوادف <« نويب »

 عمامم ”نضخي نكف معسفنا ةلآلا نم اسمح لقا نهسفنا تاهالالا نكت لو
 <دنود > قدا ان ااتفاح عشب مل رهابلا لاما تاذ <« سونف »و ممريظن بورما

 ةيمهج ف ةعوطتملاو:نانخلا تاؤ «:هنود 8 ايتككردأد اهدي تلش ةسيط ام 101

 ئذلا ديكلا تاذا< تنؤنو »و. ايشقو اهتلوجا تدكضو ىلوالا لاا

 سوق ماهس نيالا اهيدث يف تابقتساف ىوملا اهناخ كلذب ءاسنلا مأو لثملا هب برضي
 اهامشو <« نويب » نيحار1 ل ردا اهاوادف « لقره »

 نووادب. اوناك لب يبلوالا ىنشتسملا يف طقف ةيحارملا للعلا نووادي اونوكي مو

 اصوصخةيبصعلا ضارمالا اهنووادي اوناكي لا ضارمالا صخاو اًضيأ ةينطابلا ضارمالا
 ىراكسلا ناباذبن :نيياضملا قيتسو ةمركلا هلا © نسوك ايا » قاك دقو ١" لة

 نا هل ايف نونج ةبو' <« سوفاد » يف وهو هل ضرع دقو نيناجا ريهاشم ظاعأ نم
 هناوخا نم نيتنثاب قتتلاف اعيرس اودع ودعي وهو ملاعلا يف فوطي 5 تافاسملا مابي

 قوفشلا ةمل الا ابأ « رتيبوج > كو نيساخنلا كرش يف امه عقو هناكو هاتكسمأف

 هاغشو دوقفملا وضعلا هل داعأو هب عفو

 يفو ةريثكلا .هعئاقو يف :تاقثملا نه ئساقاام ةرثكل. نجح نينغاتشملا ديس لقرعو

 مل هنونج نكلو . رانلا يف « راغم » هتفيصو نه هدالوأب قلأ قبطملا هونج بون نم ةبول
 ذا «ريسيتتا 3 وعدملا ةرم نهادجحا نم هافش دقو عرص بون ىلا بلقنا لب هب لطي
 و كلذ كعب هن دواع عرصلا بو نكلو 0 قبرخلا نم ا ا

 ةراشا ىلع ةانب' يناهسلاب فورعملا ريطلا 2 لي ايو اهم. ةعشنإ



 نوسخملاو ةنماثلا ةلاقملا . يضاملا يف ةعاس ع

 تزإذ سانلا طالخاب اونتف موي ةمل الا ةلالس نم نا تدجوف ياصع رخ ىلا ٌةمضا

 ناكو ربكتو ىبأ يذلا ىلا رشبلا يبا نم عيضو قول لك ىلع مهب توهزو يدادجأب

 رئادك سانلا تاعوضوم نم سيل بطلا نا تماعو . رقتسملا سئب و رانلا مب هرقم

 قوف مبطب رب كانه هلها رم انه لهاا ناو لوألا 0 يما لب مم اعانص

 مهني سدني يذلا يد كا ءاودلا فصوو ءادلا مهفتب قحأ مهف مدلا ةلص معلا ةلص
 لسن و هئادب 7 3

 ديقتف ةكحلا لسالس هف نم جرخت يذلا نايبلاو ةغالبلا بر سمره نا تماعف

 ةعانص نم مهبلا لقنف رشبلا ىلع قفشا للزلا نطاومو لطخلا فقاوم نع ةمصعتو ناسللا
 مفانمو حيرشنلا يف ةتس 1 ل سلا امك عقلا ةاوزن ام لكملتالا

 رابتخاو هرابتخا زونك اهنمض ءاسنلا ةبابطو نيعلا ضارمأو ةحارجلاو بطلاو ءاضعالا
 .ةفي رشلا ةعانضلا هذهنوفرتحي اوناكةمل آلا نم نيريثك نا ذا ءامسلا يف ءابطالا هناوخا

 ةملآلا نم ن.ريثك ىواد دقو « نويب » هلالا ريهشلا حارجلاعزانم الب أهمف ممرهشأو

 عمو ضعب عم مهضعب مهماصخ يف مل ضرعت تناك ين مهحورج نم مهافشف نييغاشملا
 يف هدعاست تناكف ةايجلا « هنويد » ةهالالا هتدابع ىلا مض دقو مهسفنا رشبلا

 حورحلا ديمضت
 لب ضرملا نم ةمصع يف اونوكي مل مهنا الا توملا نم نيموصعم اوناك ناو ةمل الاف

 00017( ةدما بطلا نودضمو سانلا رئاسك ةدلاخلا تماس قف نول اوك

 نما 6« رتب وج »نب ( ناكلوف » ناف . ةريثكأ كلذ ىلع ةلمالاو ممريظن ةقيف ءانذلا

 حبقلا نم . . .'. . ةيظح احلا هتروص يف ام اهعار ا ا دامت داو «نونوي»

 ا 1 رتل ربا ] تالا رض ىلا اهساغ يسرك يلاع نمي تعز
 هنايح لوط حسك | جرعا

 0 5 ةايحلا طخ تالا ىدحا )» سو ورتا »روزي نا دصق ( لقره >و

 ةنعط لقره ةنعطف بابلا يف « نوتواب » ةضرتعاف اضيا ىوملا لابح تالازغ نم تناكو

 000 0 اسلي < نوي > ءارابك لجلال لخآ نحن ىرسبلا هك ثمدا ءالج



 "6 نوسنملاو ةنماثلا ةلاقملا . يضاملا يف ةعاس

 ةيجمهلا تاروثلاب لاقتنالا ىلع يلوحتلا ءوشنااب ءاقترالا مويلا

 ةيملعلا هللا .مااعاو . ايف مالكلا ت -:!تبدحا دقلو ٠ ةيعادالا ةيللا

 نع ةلوحتمنايدالان ا ضعبلل ىءارت اذا داقحالاو نئافضلا ريثي يذلا بيسلا لعا الف ةتحبلا
 هنوعدصب و نوقاثلا هيلع موقي ىتح ىح ةحارصب كلذ يف ا ىدباو يضاملا قف ماهوالا

 . مل سف انوكي رنئنيح ماقملاو صاخلا مهداقتعاب كلذ رضي اذامو ةوقلاب هنوجحيو ةراكلا

 ىلع ةمحازملا نوقيطي ال انه مهو مئاد زنك ىلع كانه ةمحازملا ىلا ًاضعب مهحضعب نوعدي
 نويك ارتشاو انه مشملا دحرىلا نويراثتتسا : تاقراثملا هذه نم بجعلل ايف . راف زتك
 سا نوبي م ىلع دهامملا اهب اوديشيلو مالا لاوماب اودبتسيلف ! كانه نويحابا لب

 اومرحيلو مهب رام ءاضقل اهودصقيلو اهلا اوذوليلو ديزملا اهي اوردتسيلو راكف الا يف ميهلاعت

 عيطتسي ىتح لهاسنلا كلذ عم هوماعينا طرشب هيلا ديدش جايتحاب وه ام لك نم متل

 ىتح قيبضتلاو بلاثملل ةضرع ترك نإ نودب هنأز يدبو 5 هلوص مفر نا ماوس

 كميل امو. انافتو ةاخانم ةكبلسا ل يتق را ل ا لا مدعي

 .ةضادلا ءيدابملا كذارت اذا .تاذ الاو قداخالا لع مهنم نيقارلا فوخ الا مدقت امم

 نك لهف ل ةلي وطلا روصعلا هذه لك مهبل انيدتغاو مدس مويلا ىف ح انبي ر دقلف

 د حلصأ مويلا نحن الك يضاملا يف انم لاه ارسال ل مويلا

 ؛ هاوس انيف ةريثكلا ةدسافلا ةيقابلا ةيقبلا نع لوثسملا
 سس حبب »رس كلي جلا

 نونسخلاوهدماعلا نالاقال
600 

* 

 ل اف لطابلا ىلا ة ةدر اهما ولو ةعجرلا لماوع ينبلغو قحل أولو جورخلا تالم

 سلا ةرامح نم ةعادلا يتلون 5 اًذجنالا رع مم 0 ولو 56 تور خدش سانلا

 ياظع فرش ىلا يدها يلما ءاكحلا بنك ندفع ةقيضلا فلا مرك امنازولو ناو

 ةيداقتنا ةيفارخ ةيهاكف يهو ٠95١و ةنس ةدب رملا يف ترشن ( ) ١

 0 ىضاملا ىف ةعاس ©
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 نوسخللاو ةعباسلا ةلاقملا . توربب يف نطولا ةدب 00 ىلإ 350

 ةقنن ىلع امهنيب عزانتلا دتشا الاو هل ىءارتي اكههلاعت ثدي لكم 27 ةسك امل
 برقو لجا لولح ناد عزانتلا دتشا انك نكلو امهدحال ةبلغلا مت منت نا ىلا نيكسملا عمتجملا
 ٍ / ا ول لجا لواح

 ةليسو امبلعجم نا مطتسأ مناف ايعامجا ارظن نطولاو نيدلا ىلا انرظن اذا ةقيقحلابو

 يقلد ال رهو بعهادملا قرفتو نآندالا فالتخا عم 0 00 517 | عمتجا ةشرتل

 لصفت مل اذاف + حالصا لكل يبس يف ًادس امهب 5 نم ةنكل الا: كك نوال, ذلا
 انع اهب انددصف ناطوالاب عسوتن ملو قاقشال ةليسو مويلا وه اك هانذختاو ايندلا نع نيدلا

 نينماضتم نارمعلا يف ٠ ءاك رش 7 انلمجم أم اهمها نم سنقل و بصعتلا دودس ةيندملا ثوغ

 نيكولا عيطتسن ال ن كو نيل داحتتم ءانعأ انلمج امنع انكمستاو 'ئعانتلا يف نيواستم

 الو 7 ف انندلاو نيدلا هر انس ىوس نيلوضفملا لع ةجيلنلا 5 اذاكيف نيلضاعتم هيل

 ب هك هلعمب الو نطولا ب]|ح ع و نوصلخمل او نايدالا لها ند ءاللقعلا ءاشنالا كلذ لعب

 ىلا اولخ اذا نيذلا امهب نورجاتملا نوتفانملا امس الو مهنم ءالهلا الا هلل كلاما

 نوعرذتي نامزو ةما لك يف نيذلا مه ءالؤه . نوثرهتسم نحن امنا 7 انا اولاق مهنيطايش

 عمتجما نومديبف راعلا ع نوقصابو راركلا لع ا نوطسو نطولاو ندلا لماعب

 تماق ؟و . نيح ىلا مهشورع اهلالطا ىلع اونبيل هسفن نيدلا نومدهيو نطولا وعد
 نكمي ناك 000 0و هيك هلل بهاذم لع بهاذمو ةكلمم ىلع ةكلممو ةما لع

 من ما اءطو نطولاو | 1 نيدلا ءاقب 0 بلس لهسا لع ل ةحلصمل | 5

 لغتشرالأ + رغصالا هنطوانا_فالا اذه لاغتشا نمربك الا ناسنالا نطو هلك ملاعلا رابتعا
 ردثنيح هسفنل لغتشي هنأ معن ؟ هنن 1 0 0 لغتشي وهو هنط ول مويلا تراننالا

 تلد ربنا هؤاقترا را لأ

 مهنم ًادارفا مدخي ببس لقال اوناكف كلذ نوكردي ال يضاملا يف سانلا ناك دقو
 3 معلا يف ىنترا الك ناسنالا نكلو . هلك متجمابو مهنطوبو مهسسفناب نولثع مهمدخي الو

 ناقتاب ةارابملاو يماعلا عزانتلا ىلا ليما مويلا ةيقازلا ممالاو . رثك ١ ساب ءاقترالا اياز

 عمتجا ىلع معلا لضفب بلغ ىتح بورملاب عزانتلا ىلا اهم تدعراو تقربأ ولو لمعلا



 "ه/ نوسخلاو ةعباسلا ةلاقملا . توربب يف نطولا ةديرج ىلا

 وقل حراش ريخ يبنثلا مدعي ملاك
 اكامسلا اري نا لبق ينوأر سمخ نيررشنت يفو انرس ولف

 كلذ تيار دقو فك را ءاذه منت ىلا كل نيمفادلا وا مفادلا لذعا ملو كترذعو

 ةلازال رانلا لضف كلو ريكلا لضف مه ناك لب « © داحتالا » باب ليع « تك (

 عانتقالا عقتنسم يف ةذاك ارئا راكفالا ديد نع ًادقلا

 ةنعملطملا راكفالا قاب ايمانك ذ درجعو كلاسملا رعب تحض را ندا

 لقعلا ذفانم امبمدل دسنل هنا ىتح نانئمطالا بجوت الو دمحن ال ةيعامجا ةلاح اهناوو

 نيدلاف قئاقحلا لكك ًادج ةطيسب ةلأسملا ثلا عم . فطاوعلا فصاوع ىوس قيبت الو
 الوأعمتجم هلاححالصا وه رادلا هذهيف امهم ناسنالامبي يذلاو . ايندلل نطولاو ةرخالل
 اًواج مهما كل ذكر كتي الو . اذه ناك هر صع حور بسحب لكن يعراشلا ضرغ نا ركتي
 مهمدقت نم ىلع هرذعت اوأر دقو نضرحلا | 1 مويلا ىلا ةقيلخلا لوا نم

 يف نيناتع :تايلكلا ف :نيقنتمن واخ ا ةروضعلاو طاولا بح تالا تاكا

 ةقفاقق انخاو 5 ادا نيد ماعلا لعجي اوحلطب ١ مهعيمج مهنكلو تايئرحلاو تانغرم ا

 لا ىارف ممتجملا ءاقترا ليبس يف لبق رع نطارملاو بهاذملاو نايدالا ني تافالتخالا

 ةرملا ةقداصلا ءلاعت ثدب ذدخاف الوأ ايندلا نع نيدلا لصفب الا كلذ ىلا ليبس ال نا

 احالص مهعمتجم يف ملاح تداز ًاراشننا مهني تداز اكو اجاوفا ايف نولخدي سانلاو
 ببس مهمصاخت ناكأم اورك ذو ناطوالا نيب لصاوفلا للق رشنتا اكرملا نا اوأر مث

 هيلا اولام الك مهما اوأرو هيلا اولا يلكلا نواعتلا ايازم اوارو ءاقشلا رع مهيلع رجب كلذ

 دعي 0 املاح نييلو. نكم قامتالا نا كلذك اوارو سس ل مواقش لق

 قحلا نيدلا هنا هوربتعا يذلا معلا مياعت ىوس مهعمتجم يف ا ملعت ءالقعلا يوهتسي

 لك اوقاعو هل مهاوق لك اودصراو هاوس اهنع زجع يلا ةزجعملا هذه نايتا عيطتسي يذلا

 اهب عرفتي ال نا طرش ىلع ءاش نم اهب قلعتي ةيورخالا ةياغلا نيدلل اوكرتو هب مهمآ

 ةدد رح ةغيطم ىلع م, رجس سانلا 0 نم ءانثالا هه يف مقو دق ناكام للا ةراشا ) ( ١

 نيدلا يوعدب توريس داحتالا

 مز



 نوسخلاو ةعباسلا ةلاقلا . توريب يف نطولا ةديرج ىلا 09
 نم يه امم رثك أ رمعم قوقح نم اهنا بيرقلا لبقتسملا اهرقي ال فوس ينلا ةيمومعلا
 لوبق يف ال مويلا رظنلا ايأر تنسحا نا ةيءومعلا ةيعمجلا ىليف . اكيريما وا نيصلا قوقح
 اباع رك ذف رصم مفانم يف هفرص ةينيك يف ًاصوصخو هليدعت يف لب هضفر وأ ضرعلا اذه
 (١ ىو ذا عقنت

 سة جيس

 #* ”تواساف « نطولا » ةديرج ىلا #*

 زيزعلا نطولا اهيا

 ناتدرأف لع تقنخل ةينطواللاب لوقا ينا يب تمهأو كتبسغل ةرملا هذه كتدقتفا

 ااا 00 0 لذات ىف كلنا يل لبق دقو كنع ثحبا تمبقق . ينع تبجتحاذ ينربتخم
 00 07 001١ نما كيلع ترثع نتح ريسغت ىلا جانحي ال رما يف ليوأتلاو ريسفتلا
 يبنتملا ينا وا تددوو كب يباجعا دازف « بيطلا فرعب » يرزب احرش كل تأرقو

 يلوقل حراش ريخ ذئنيح مدعا الف . يجزايلا تنا نوكبن
 نطولاو نيدلا هيف ماد ام ًاعمتجم ناسنالا حلصي ال

 نك ذب ل ناك [ذ11ةدئازلا ةمارتلا هده لمختو زايتمالا ديدمت نم. ةكرشلا ةدماف ام لئاقلو )١(

 رصمو ةكرشلا نيب مويلا هيلع يه ام ىلع تيقب ول لالا نا كلذ ىلع باولو ةنس نيتس لبق اهنم هبلس
 قاسفتالا مت ول اماو ةريصق ةدم يف مزاللا ضيوعتلا مفدو زايتمالا بلس ةيلودلا ةراجتلا ىلع لهسل

 حبصي ضيروعتلا اذه ناف لانقلا ىلع تاقفن ةدايز تبجوتسا ىرخا تاحالصاب ةكرشلا تماقو ديدقلا ىلع

 الو يه اهديفتست ال ةجج ةيلام دءاوذ اهنم ديفتست لوطا ةدم اهزايتما نم عافتنالا ةكرشال زيجتو بعصا
 نآلا هيلع يه ام ىلع لالا تشد | ذأ ايضآ رصم

 اهعلطم يف ءاح يل ًنايبا ترشن ةيتوريبلا نطولا ةديرج تناك ( ؟)

 تالا نيدلا هيف ماد م امن تاسالا جايب ال

 ةيلمعلا ةهجولا نم لوقلا باوص اهف تندب ةغيلب ةلاقم تبتكف كلذ اهبلع اودقتنا كانه يقللابن دي
 هالعا هروكذملا ةلاقملا 0 اهمتدجو ىتح اهنع ثحبا تمقف ةرملا هذه الا بيترتلاب ينصت ةديرجلا تن
 15 ا 5



 مهو نوسخخلاو ةسداسلا ةلاقملا . ةنس 5٠ دعب ملاعلا

 7 لك قوتح قوف عج ماعلا قوقحو ما امهم درف لك قوقح قوف يه مالا

 5 ةلك لاعلا ناسنالا نطو لء نأ 0 حلاصملا نا ضيا ملع لب

 يعيبطلا قحلا اذه 4 هيلع راو اهزوج ةعيرش ال او زامل ِكِضَو اَهيف اهنا قدرا

 مولا ىتح ةدئاسلا عئارشا *لانأ كلذ لك ع نامنالا لعل مويلا ةحلصملاو ماا

 ابعفنل ايمعتو اهرشل ًامذد 0 هل زوج ةناو فيحلا مع ةموسوم

 8 ضقنل ةدش يف موب لك يه ةكر ةكرح يارا يرشبلا عامجالا يف تدب دقو

 ةالعولا نيريثكلا باصعا اهي ذل ضنصت, لاك اهسلاو . 2 7
 لع 0 ةيدملا داما هذ .عانوجل ضخم الا تسلا اهتقيمح لع اننو بها

 ماظن ىلا ةبسنلاب لجا ةنكلو الجآ وأ الجاع ِهْضَقن نم دب ال يذلا ميدقلا لالطا
 ىّورت ىم الاةناهرالا ةيضاقتالا هكر ده حن غلبم يردي الو . بيرق عامجالا

 ةعيبطلا نئسو . ريخالا دبعلا اذه يف مي رسل || اماقترا يف عئانصلاو مولعلا غلبم ف اليلق

 مزاي ناكي ذلا نا ك ثيحب دعبلا عيرك بلقلاب ًامئاد اهتعرس يف يهف ةدحاو عامجالا يف
 ريغتي نأ مويلا ناكمالا يف راص يضاملا يف ريغتي نالاموأ لب نينسلا تائم هل

 نينس عضب يف
 دض ةديدشلا ةيضاقتنالا ةكرحلا نم ةتبأر ام الا زجوملا نايبلا اذه ىلع ينام امو

 لجا ءاضقنا لبق هب عفتنتو رصم هاضاقتت غلبم لباقم سيوسلا ةانق ديدمت عورشم
 ا ١ دع ءيشب اهيف 0 لا يا بو رضملا زايتمالا

 هيف نحن ام ىلا نورظني ال يضاملا يف مهم أكد يف اونقو عوضوملا يف نيثحابلا رثك ١ نا
 تاريغتلا نم اهمع مجنيس امل باسح يدا نيساح ريغ ةديدشلا ةيئاقترالا ةكرللا ل

 ةتس ماقع يه مويلا ةنس نيتسلا نا انرظن يفو . بيرقلا لبقتسملا يف ةمبلا ةيعامجالا
 ندملاكملاعلا ىلا ةبسنلاب نطاوملا اهيف حعبصتس يضاملا ينس نم ةنش فلانيتس لب فالآ

 كاذ ىلا رظنلاب رورملا قوقح ريغتو دحاولا نطولا ىلا ةبسنلاب
 اقح مهضفرب اوعيضي الث كلذ مهيلع بهذي ال نا رصم رما مهمبي نيذلا ىسف

 مفانملا نم عمجا ملاعال مويلا تراص سي وسلا ةانق نال موهوم قح ىلع ةظفاحم انهار



 نوسْلاو ةسداسلا:ةلاقملاع:"ةينم 50 كعب ملاعلا «ه

 نادلبلا نيبو عومجاو دارفالا نيب عطاقتلاو لصفلا اذه ىلع ءانب عئارشلا كا

 حلاصملا ديبأت ىلا اهنمةدرفنملا ةصاخلالاصملا ديبأت ىلا ليما دعابتلا اذه ببسب راطقالاو
 00000 00 0 ثا ل| ةحلصم ىلا اييف رظنب .ةزاتمم ًاقوقح تناكف . ةكرتشملا ةماعلا

 00 | لك الا رثك ١ تناكو.. ملاعلا ةحلصم ىلا ال ديب لك ل ىلا نور

 قنروخلاك ك ولم روصق تناكف . ةيمومعلا عفانملا يف 10 ا اال ةضاخأ نضارغا

 اا الح كالا راض لب... كيلعك ةنملا دب اعمو مارهالاك كولم رياقمو ريدسلاو

 يضاولا ساسالا اذه ىلع دارفالا 0 تماقا 6 دلل ماعلا عم عمنلا هب دصي نأ هيحاصل

 ةيصوصخملا ملاصملا ذم ىلع ةيمومعلا عفانملا كلذب ًاريضو ناطوالاو انا ابلا قوتحت كماق

 كلل كريت ال ةعئارش 1 هذه ىلع ينارمعلا عمتجلايف ناسنالالاز امو

 تقتراف يضاملا نرقلا لئاوا ىتح نادلبلا نيب تافاسملا دعبل فلتأت ال ةملاصمو فاتخي ال
 طب رب يذلا ةطبارلا لع فقوو ةيئابر كلا من لوا راخبلا فشتك او ةيعيبطلا همولع ذئنيح

 تافاسملا تبراقتفد الا قطناو قربلاىل 5 او رادبلا يك ن1 نكي اهي. ةعيطاا ىوق

 ريخالا فصنلا يف كلذ نم هاندهش يذلاو 0 هناعانص تقتراو ةدعانتملا راطقالا نسب

 لب لايجالا تاثم يف ليثم هل ك ذي ل نرقلا اذه نم لوالا دقعلا ينو يضاملا نرقلا نم
 و ناك ئدلا جارسلا ريغتت مل نينسلا نم اثالآ تيقب ىلا ةءاضالا نا ىتح . اهفولا

 00000 ر) ديعإوم انبي المعتسم ناك ئذلا ء ا : وه ةنعارفلا: دهع لع

 كلذ( له نق عادبالاو نئفتلا نم نأش يف موي لك اهرماو ديلا ةنورأإلا هذه يف

 يفو رحبلاو ربلا يف ءاب 0 اناراخللا نادزلا نب لاتتألا لئاسو ئاسو. تاعاتضلا:رئاس

 ْ فاو

 يف اضيا لصح تاعانصلاو تاعرتخماو مولعلا يف ءاقترالا اذه لصح هنا اكو
 قوقح نا نيقي نع للعف . تابجاولاو قوقملاو مئارشلا يف ناسنالا رظن ريغتف راكفالا
 مفانملا لع ةمدقم ةيمومعلا مفانملا ناو عوج قوت> اهفوج يف ملتبت نا زوجي ال دارفالا

 تفعضف اقيزمت قزع نا بجي كلذ 1 أبعم رفوتي ال يلا عئارشلا ناو ةيصوصخلا

 قوق> نا معو . ديعبب لهاوعلا ضعب حت هجو يف بءشلا مايقب اندهع امو كولملا ةوطس



 00901000أ]1]1]1]|]|1||110]ذ]ذ]ذ]1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ] ]| ]ذ]ذ]ذ]ذزذ]ذ]ذ]ذ]ذ يذ]ذ]ذ]ذ ذز]ذز ]| | | |

 ع نوسخلاو ةسداسلا ةلاقملا . ةنس 5* دعب ماعلا

 توسل 2 ا 01 ل

 3 ا ماعلا 3

 » 0 قون>و سيوسلا ةانق زايتما وأ 2

 قاتلا نإ ةككمف سي ال ناطوالا قوقح يف ثحابلاو مالا اضم ىلا :ظاتقا" قا

 هريس يف هسمأو ىلع ء فقيل نارمعلا عن ' ابط يف ثحبلا لالخ ن م كلذ ىلا رظن اذا الا

 ةكرح ناب رارقال اللا اللا دلل كان حش هراوطا يف هنابلقت ىلعو ديعنلا

 يخاملا 5 اهمم ا عرسأ مويلا ةيئاقترالا ناروعلا

 وهو نينملا فقالا ناريعلا ءاغوم ةباعلل ةكلطب قطاملا ىف ةكرظا| هده تاكد

 ىده ريغ ىلع اهيف باقي . هعنارش وأ هتاعانص وا همواع يف ناك ءاوس ريغتي ال فقاو

 ىنأ ثيح نم اهمف دوعيو
 يضذاملا نرقلا لئاوا ىتح مهماماظن رئاسو مهعئارشو مهتفسافو نانويلا مولع تناكف

 اهلاونم ىلع اوجسنيل اهمولقانتي و اهيف نوطبخت و اهنم نوقتسي ةعباتلا لايجالا ثحب عوضوم
 نم ناسنالا ةياغ نا ناهذالا يف خسر ىتح نسحلا يف ةباهنلاو لاكلا يف ةباغلا نك

 سمره ءايميكو طارقبا بطو وطسرا ةفسلف مهف دنع فوقولا وه نارمعلا يف هئاقترا
 لهحلا تاماظ ف ةريحتملا روصعلا كلن عئارش لع هعئارش قييطتاوب# سديمحرأ مولعو

 دادبتسالاو ةرئالا 0 اهميابت ىلع ةموسوملاو

 ةيعيبطلا ىوقلاو ناويحلا ىوق م اذا لع 4 ةعاقو 0 ا تاعانصلا تن

 نم نولقتني عانلا ناكف'ةم 0 آو هايملا يرا#و حايرلا كويك ةلطيملا ىيرخالا

 ةارقلا ةتككازماواوبلا يف تالجغسلاوليطاوب لالا سرتقوا ٍرطق نمو دلب ىلا دلب
 نسب تافاسملا لعجن ناكام نم زلاو فاقت 0 كلذ يهتف ناك ىف ١ الو رحبلا ف

 2 كلذك ةنيابت» ممالا نيب ةماعلا ملاصملاو ًادج ةدعابتم راطقالا

 سودلا لاف راع تدع لأمم تحف [م .لوأ 55 مطقملا يف ترشن )١(



 نوسؤللاو ةسماخلا ةلاقملا . ةايحلا لمعم وا خيرملا « ها

 بلاحط اهناكةيئاملا تاتابنلا الا ايف شيعت ال جنغلا رهن تاعقنتسم اهمناك روغلا ةليلق
 كلذك ىأرو . ضيا ةلئاحلا ةيئاملا تاناويحلا عاونا نم وهف ناويح اههف ناك اذا هلا
 م < اذا هيلع ىثخيف « لقثلا نيومان فضل دج ةقيفخ كاته ودبت ماسجالا. نا

 حبصي نا « ءاوملا ةلق نم سطفي ملو ءاملا يف قرغي ملو هناطيتساو مرجلا اذه ىلا لوصول
 ©)تماصلا ليثُلا حسارم ىلع ةصقارلا ىمدلاك هوج يف

 لوق ىلا هبتتاف هلني ل ضرغ نم ةماسلا هالوتت نا نم هضارغا يف عسوا معلا نكلو
 000 ١ ناقل فايصم دووللا لملف يردي 00 ةايحلا ردصم يف نيفلك دروللا
 هذه للا ناساالاو ناوي اهنم دلو ينلا مث ارملا طيبمو ىلوالا ةايحلا لمعم ميرملا

 دو اكو « علا يفررقم وه مكةايمللا لضا 7 2 ةتانتتكسو ةهاس ةرثك كل ضرالا
 7 ميئارجلا لقن ةبوعص انيدل تبت ةنكلو « ح٠ يش لك ءاملا نم اناعجو ه أ ابل

 0 |0019 7001 ممزا درب و نايلغلا ةرارح اهريسم يف مواقت تار اندر كاع

 ادا 7 ادع اك ةفاملا طئارشلا هذه لثم يف ةايحلا ءاقب ناكما ليقتسملا يف ان
 (9 ريعسلا تاذ همنهج ران يف « نوتولب »

 سس

 ةنوكسم تناك اذا » روفلا ىلع باأف ةنوكسم ةيواملا مارجالا له كيدناف روتكدلا لثس ' )١(
 ناسنالا ديرب © نيعللا قولها ارق يوك ناو ا

 ءالخلا يف دووم راخب نمي نوكتي دربلا نا لاق مهمنم روهجج يف بطخ مهفعب نأ ءاملعلا حام نم )0(

 هنال حزم ت تطخ ا قا: نى ل لاقو نيفلك دروالا فقو ىح ةبطخلا متأ اف ٠ ةيوامسلا مارجالا نيب يذلا

 دروالا ماق سلج الو لايمالا نم نييالع ضرالا غلب نالبق باذل يلاءالا كات يف دربلا نوكت انضرف ول
 ءايحالا روزب نا وهو اذه نم برغا ًابأر ىأترا ( نيفلكدروللا هب ديري ) الجر فرعا انأ لاقو لير

 ماقب نا نكمي ال هنابو هناكماب تلق لب كلذب مزجا مل انأ نيفلكدروللا لاقف ءامسلا نم ضرالا ىلع تطبه
 عونصم اذا رمقلا نيفلكدروللا لوق حص اذا هلوقب لوقلا اذه ىلع مهضعب بقعدقو ٠ هداسف ىلع ليلد
 ' ىتا هداسف "لع لبلد: ماقال هنأل. يزل نيج نم



 "ه١ ٠ نوسجخلاو ةسماخلا ةلاقملا . ةايلا لمعم وأ خئرملا

 عيمجا ىلع هوقلطا ادكح ةذاشلا ةيلقالا ىلع

 همست مل يذلا ناننالاف « ةبارغ ةفرصت الو 0 هلوبم ال ملا نا رهاظلاو
 نا رغاش. ةناك « كالفالا .ىلا:لواطتي ةتلش لوا نم لاز امنع هرتصو اهنعش لع ندرالا ٠

 أك ءاوملا 1 ا اا ااا يس « ىلعلا نم هلصا

 لك ا كلل نمار: تااواقلا فا لقت «مارجالا ني. لقت اهيلعرفاسيف 10 ١«

 اهصغنت ةحصلا دادرتسا ةوالحو « لحنلا ربا نم دهشلا نود دب الو » © نيه باطتسم

 قلو انقر فر قرغلا ندعو ءاضنلا يف رفسلا لح هل قت داك اف « ءاودلا عرج ةرارم

 1 امنأك « دودحلا تابوعص هل تدب ىتح « ءاملا طيحم يف مويلا قرغي وه اك« ءاوملا

 ومو دودج دج نواف ال دل ماكر« ءاطت | عيطتسي الف « هيلا لصو نا ةةيكتالا

 «؟ءاوملا اذه ريغ بكري ءاوه أف هتجاط هربت كيك ففرعناو ع ءاوعدال 0
 سومان هعفدي وج يف عقب نا ىلا « ءارولا ىلا هبذجمب يذلا لقثلا ةمواقمو تافاسملا عطنا

 ءالعلا ىلا وأ مامالا ىلا هبذج

 دقو « ةقشم هيف لمع لك نع مجحأل هالواو هايند يف ناسنالا داز لمالا نكلو
 كا ليتل عستسي 0 م عنتمم مزج ال نا ةعانصلا تاعرتخمو ١|"تانغتكم ةعلع

 ايفا كنك تورت للفالا خرم دجوف لوا دصتي مارجالا يأ ل ل

 جورملاو « لوصفلاو نينسلاو « مايالاو يلايللاو « جولثلاو هاي هيف دجوف هضرأ ةعيبطب
 رس ةناكو « يربلا ناويملا الو ىتح « ناسنالا دوجو هيف دك أتي مل ةنكلو « ءارضخلا
 ةعزانيال اريك امرج رمعتسي و وحلا هل واخيف « ناطيتسالاو حتتفلا هيلع لبسي ٌةنال كلذ نم
 ةعساشلا لهاجملا كلت راهتسال تاكرشلا فاؤي نا ذئنيح ركتفا ام لوأو « عزانم هيف

 اهب هبراضملو
 ًاقيقر ءاوملا ىأر : طونقلا يف ةعقوث تداك رومأ هل تدبف ثحبلا ىلا داع ةنا ريغ

 ًادج ةريثك جولثلا دجوو « ءاوه الب شيعت ينلا ءايحالا الا هيف شيعت داكت ال ًادج

 نينسلاو لوصْملاو ضرالا يف اهم لوطا مايالاو يلايللا دجوو هاري زيمر كانك دربنا لق
 يهو مرجلا حطس معت د اك 50 يتلا نك لوصفلاو نينسلا ينعض



 نوسخلاو ةسماخلا ةلاقملا . ةايملا لمعم وا خيرلا 004٠

 « ناثوعبملا يف نامع ينب ١ نر اوبك مودم كك م « نيب ردأاللا

 يف م نبذلا 0 مسيئوتربوألا » بهذم باحصا يأ « نييعفنلا ءاكذلا اهنع لس لب

 0 يالا ىاثلا كرثن الو... لئاتلا:ئأر لع عامجالا

 لج | |١ مش ةحاصف نم ًاريتت للا يفنيداوملا رعش اهغاص امل « "يدابملا باحصا ةكح
 «طقف غوصملاو ةغيصلا نيب ني ةحالالا نا ر اتعاب نكلو « ًاغيلب ضعبلا هدعب ناك ناو

 ؛ مرعاش لقي ملأ
 ايكلا كاذ تلقف داعم النا امهالك بيبطلاو مجنملا معز

 يلع لابولاف يلوق حص وأ رساخب تسلف امكوق حص نا
 ءاطاو كلفلا ا والأب لك فرانش +[ 1 مينا ةنآنا كيودلا تلعبلاو

 «نأش يف اهعم موب لك مهو تاقواحلا بئاجع رابتخا ىلا سانلا برقا مهما عم «نادبالا

 رئاس ىلع حيحص « كفرع نم الا كرغصتسا امو « كربخ نم الا كرقتحا ام 7
 هنطو يف الا ةمارك الب يبن نكي مل كلذلو « ناسنالا لاوح

 فقو الل مهيده الول نيذلا نيدعبالا مالكلا 1 اا بف داقناو

 |0000 0و انتجل عورتا موئاخ مهل 51 نع لالخ ل نايألا

 | يف هسنن نيورد لف اكو عامجالا رب نانو 7 يرحل نم لكلا

 اة اع ان لع « ةجحلا سفنب ةححلا عفديل « بورحلاب صاختلا ىأر مخو

 رايك نم وهو « اضيا نفلك دروللاب فورعملا نوسمط ميليو ريسلا نأش اذهو « لثملاب
 اننثا امناو ضرالا يف دلوتت مل ءايحالا 000 . نيضايرلاو نيبعيبطلا ةفسالفلا

 نوكشي نيبلل لوقي هلاح ناسا نأكو « كزاينلا ضعب ىلع ةلوم مارجالا ضعب نم

 ققحي بهذيلف قدصي ال يذلاو « ءاوس ةبارغلا يف نحن : نوبرغتسيو
 الو اهنع نولوحت ال ءايالولا يف اهسوؤر ايالبلاك « مهضرا ىلع اونقو نيذلا امأو
 مهاكمزب قلعت نمو رن و لكهو لكك نوفسافتيو نورباكي كلذ عم مثو ؛ ة

 امو - سوفنلا عيزوت دعب قلخلا ةروراق يف بسر يذلا ىذقلا ةنيط نم مهما كش الف

 اونبو ةرورضلا محب ةنم نولاخ مث ام مهاوس ىلع اوركتاذ - ذاوش امو الا ةدعاق نم



 5/4 2 نوسخنلاو ةسماخلا ةلاقملا . ةايملا لمعم وا خرملا

 نع اجيزامت ىبساو الات عنلصأ اوراص:مويلارشنلا ناكو,ليقتسملا يف ام اودتكنا ١
 مالو رتل ار ا يف اوعقي نا مهياع ىشخي ال ىتح لبق يذ

 قعنلا اذه يف مويلا ىتح عدلا هب ماق نلمح دانا اذهل خيراتا رظش فك

 « جدول رفيلوا قفن » ىمسيو فشنكم مفعأ مسا رو' نم فرحأ هباي ىلع شقنرو

 ةئالثلا عبار ةين'الا لايجالل انبحاص حبصي و

 قرشلايف هاك تسي تافاخيسلا ناوعاو . الف الاور 29 نويتلا "الكا دكه اذكه

 هيف

 0 اشعل خرم 0
5 

 )» ةيهاكف هيداقتتا »

 مل الوق نولبقي اماقق لااا ال روج ويعاس سر

 نم ةطسفسو ةبارغ ىلا للقنتف ىهانتت دق ةيقطنم اباضق سيل مهاهربو « ناهربأا هززعي

 مهماهرب لب 1 ادا ثالث كل نذا © ثالث نانداؤ نداو ناندا لب ندا« كلل“ : لثم

 عقب و عدخم هسفن رهاظلا سحلا ناك نئلو « نايعلاو سحلا ناهرب وهو «ناحتمالا ناهرب

 الو « بقاوع اهنم لساو ةثلابا رعاشملا نم اعادخما لقأ ةنا الا « ةريثك انايحا معوتلا يف

 نايك ةرهالقلا ساوملا اهل هلقنت ام ىلا اهماكحأ يف ةداقتم ةنطابلا رعاشملا ترا اهس
 نالتتسسالا النايل ن١

 ةفئاط 0 د 6-0 ىتمزح نيب « ناديرو » رامح فقو اك مهضعب فقوف

 هيلع مهلابقا نع لست الو برج ىلع ةكحك سانلل باتكلا اذه ءاج دقل 4

 ١ هنو 'ةنش راتخالا ف'ةرعا (8)

 ف



 نوسخاو ةعبارلا هلاقملا“ جدو رغيلوا قب "0/1

 نيطيشنلا 00 ركهالا لاع نت ةريغص ةئفل رشبلا نمو مهسفنا ءامسلا ناكسل ُةنم مضعالا

 هل فا نمو 0

 نيب لصافلاو قفنلا اذه يف اًئاق يقابلا زجاملا ثرا جدول رفيلوأ لوق نم رهاظلاو

  اهيرو نيبنالا نم لواعلا برض توص هلالخ نم عمسي راص ىتح « ادج قر دق نيملاعلا

 نبي مويلا بطاختلا ةلوهسس وه زجالا اذه ةقر ىلع هليلدو رفاكلا نيد نم قرأ راص
 بيرق طقسيس زجاحلا اذه نا لوقي وهو رخآلا ملاعلا يف حاورالاو ملاعلا اذه يف رشبلا
 نيملاعلا نيب ةيلعفلا ةلصاوملا ملل ىتح نرقلا اذه يهتني ال امبرو

 . مهرظتتي اب رشبلا ءابنا حاو رالا ىلعو مل أب مر ا اب ل يعد

 | 02007 طالتخاو ءامملاو ضرالا ماظن يف ريغت هع قيرطلا اذه حاتنفا ناوعرلو

 مئابطب نوريصيس ضرالا ناكس نا نم ميدقلا ذنم هب *ىنأ ام رصعلا اذه يف ققحتيف

 ال0 121 نوت نيذلل ىزوطق هللا توكلم ميو 2 تاننلا ناك
 اا ل ل كالا ةلود يعدتف رمآلا يف لخئا دق ةسايسلا نأ ىشخم امنا

 امو املاجر نم هيف نيلماعلا نال اهيف زايتمالا رمعحتو رورم مسر هيلع برضتو قفنلا

 رورملا حبصي. مث ةدودعم نينس الا زايتمالا اذه راكتحا عيطتست ال اهنا رمالا نم نكي

 تاضي وعت عفدب ولو -- ةنس نيتس لبق -- سيوسلا لانق ريصم وه اكمومعال ًاعاشم
 تيقب اذا الا مهلا ابسفن يه اهاكحتل ال يلودلا قافتالل اهيف لصفلا لوقلا نوكي اهل

 ه0! وا در زت اك ايف كت ةعمتجم ارو ةقآ لودلا) ىوتأ زيلكتأللا ةلود

 يالا يف اك ققنلا اذه نا ةيواهسلا تايداعلا ين نييقنملا ثحابم ن ه ربظيو

 86 2 - لوق ىلع اغيب 0 نوبل لاف 62 ميدقلا ف 0 ناك

 يف اكةكئالملا هيف نودشفي رشبلا داك نيملاعلا ناكس نيب بارطضا لوصحل قفنلا يا
 نا سانلا ىلع يضقو قفنلا اذه دس ةيقارلا لئاضفالو ةيوامسلا حلاصمل وصقل رولا

 مدد لع مامات نا 000

 يف اوناك اك مهم 1[ تاق لان قمانلا درك مويلا حتتلا اذه مل مي نا ىسف

 لوب ايئاهن ملا مل بنتسيل فورعملاب نكلو أضيا 5 اروتأا دهع ىلعو ةيجولوثيملا روصع



 0 نوستلاو ةعبارلا هلاقملا 3 جدول رغيلوأ قمن

 عر كو ةعيرر للا
34 5 )020( 

 6 جدول رفيلوا قش

 » ةيهاكف ةيفارخ ةلاقم ى

 مويلا ىلل ةقياخلا لوا نم روصعلا يف ةميلظملا ملامعاو رشبلا تافاشتك ١ تدع اذا

 لجرلاو ميلا يعيبطلا ملاعلا جدول رغيلوا ةنع انأبنا يذلا ققنلا اذه نأ بيرالف

 اهعيمج ابمظعا# ايلا

 كلك | نوف ىلا ىلغلا ناك ملفعاب مويلا ىتح اور زيلكمألا
 ضارمالايف 0 : ارللا بهدم رتسلو ٠ ىعبلا يح واويملا بقاعتلا بهذدمليلو ةماعلا ةيبذاحلا

 جدوارغيلوأ مويلا قفنلا اذه فشتكم نوكي نا ورغ الف لوحتلاو ءوشنلا بهذم نورادو
 يزيلكتالا

 وه لب ضرالا يف ناكم ىلا نم جرخي ضرالا يف برس سيل جدوا رغيلوأ قئنو
 ضرالا ىلا ءامسلا »او .ءامملا ىلا ندالإلا لعا ةنم جرخي ءامسلاو ضرالا نيب برس

 ايدكس نسب اعاشم ءايلاو ىدرالا رم وبالف : ماعلا بلقيس يذلا قفنلا اذه

 3 ةلصاوملا هب مث و هيف رفحلا هتني مل - ةنس نيتس نه ل 9 ا ل

 7 كفو لعد تاعاكل

 مسقلا رفح يف لضنلا نا الا نيالا نكس ني اكرتنم هم 0-20

 )١( قفنو » هزيجو ةدم يف ًارارم عبط ثعبلا يف ًاباتكيميبطلا ملاعلا جدول رفيلوا مويلا فلا «
 ناش دار لل حاورالا 5 ةاحانم نأ هيف ءاج اممو ةببرعلا ىلا فطتقملا هصخل دقو حا املاك

 م آمون حبصتسو مويلا لقت تذخا ببغلا ماع ين مه>اوراو رعبلا ني لوح 2 تناك يتلا تارا أ

 مم طقسيس ققر لئاح الا قس 1 هرثكا حتف قفن همش مويلا نيملاعلا تيب دتما هن اكيف الهمس ًارما

 نوؤش ممتاوها يف سانالو ةيجولوثملا تافارخلا دهع يف ع عمس ام برغا نم ركف وهو نامزلا ٠

 ةنس رابخالا يف ترشن ١93٠١



 نوسنمماو ةثلاثلا ةلاقملا . مورست الو مموماع لا

 '0 راو كتابا انل املا ناجا اذاؤ داحلالا يف هارك الا نيل نان هلارع فيكم وكلا

 0 تارصلا# ةحو مل نال كا يف ىتح هيلطا همادنو تكلا يف هرشذنو لوقلا -

 اللا . مياعقل يمومع َكبْعَم ىلع هقاعن اراعش هلعج نا انل زيج ال ةنا الا هاوس يف ءاطخلا وأ

 راضملا انوكش املاط دقلو . عوضوملا بولقم بصعتلا نم برض كلذ نا انباحصا ىرب
 اذه مهعينصب انوماعي نا نوديري ةيرحلا ةاعدو . نايفاللا ةاغدأ لص: نمزلفلا كتل يتلا

 مهنم هب لوقي الو: ابعت نيدحلملا دشأ هبت الكرد اود ادخل مالح: تيتا

 مهبصعت ف نيداقنملا لثم ميلثمو مهسقناب ني نو ا ال نودلقملا ا اللا

 وة يملا ضرع لب هضرغ سيل هنااا | م تل قاك ناو داطتالاو نيردلل

 ًارداق ريصيل لب هيلع ىبرتو هيف أشن مولعم ضرفل ال كتفي ًارح ريضيل هدويق نم لقعلا
 هس همن كح نأ

 اب ةفاراكمألا لكم ىرن رصع يف مويلا نحو كلذ مهنم برغتسنل انأو

 نايدالا يف ال . هدصاقم لك ٍفبصعتلا ةمواقم يهو ةذ>او ةباغ ىلا ةهحتم اباكو هنايلغ

 ني وا ماا ملاعلاىلا نو رظني نييقي نبل نفل نالئاشأ ناطوالايف لإ طتقف

 كلاملا ا يف مهارت كالذلو ضرالا نم لوح دنع فشو موق يف رصخفن ل نك 3 أ نطولا

 ابشب م ىلع نيخاصتم اهدودح ءارو ام ىلا مهيديأ نيدام املا هذه قيقحتل نوعس

 لها نم 00 اك ايفان 0 ا نودي رب مم هما عزانملا فالتخا نم

 اوغتلي ل نا كلذ مل مني 1 ادا رنا قلل ادخاوءاتطو انندلا مهلعجب نيدلا

 لآةعلا يف لهجلا هداش حرص رخآ مده ةليسو هنوذخت ذا مميحصلا معلا ةبعك لوح مهلك
 يح اللب ديدع 1ك قحاولا دنلاب يني نا زوجي ال مملاف . بصعتلا لقعم وهو هلأ

 ميلعتلا دهاعم يف ةباغلا هذه حالصالا ةاعد حوتيلف . الع لل نا روج الفاؤيإ كي ناو
 را 5 عوفولل لاقع ن م اهم نوطشان مهن الاو كزاذملا عاسنال ىعدا كلدف



 ا
 ش

 ا” نوسنللاو ةثلاثلا ةلاثا . مورسقت الو مولع 002

 نو ةتلا وينقل ال١ ةيلاقملا
 ه2 مورست الو مثوملع ف

 سكعو عوضؤملا ب باق كلذب اندارم نا ءيراقلا نمهوتي الو » : رن ةمدقم ف ءاح

 ً اك |هدي انلراملاعتسلا جت لع تانايثلا ينال ةوسقلا لاعتسا يا اللغو اره عوباطمل

 ءادبا نع سافنالا دمحم الو ناعيالا لع 00 ركن ال تام كفل نا دصتااوع ا

 « لوقعلا ىلع طغضلا ىشادتو هنأ 0 الك ع دت لب ةلودصلا يف ام

 5 2 اينما ةيردنكسالا يف ةيلاطيالا ةلايآ نع فحصلا يف مويلا تأرق مث

 >> يف هلا مالكلا هناك تقف 0 ةيماعلا اهدهاعم دحأ يف تبصن يدلبيرغ اهررخم

 )»ع نايدالاو دن اعلا لاوزب اللا ناكردب ال بدالاو جلا

 ءالؤهو فيسلا د كوعنقا كئاوأ 0 نم فرطتلا ىبسفن يف تاقو

 نأ انل نمضي, نمو 3 لوقت تناو مع 8 نا كيلع اورظحي نا نوديري

 لل ضلاو لوحلا موفي اذا ناهربلا سفن ىلا تف دمر 13 مويلا لوقلا اذه نولوقي نيذلا

 ةيكلو ناعيالا ىلا انوعتي نيدلا . سحتلا اذه نم نائيررب لعلاو بدلا نا لع
 . قيراتلل الل فكك 1. داطالا ىلا انوعدم آل زملاوز 413401 ةاك 1 الد ان لو

 ارادت ال تولت ”اّيب نيذلا اولتاق » لوقي امناف « هللا ليبس يف اولتاق » لاق نيدلا اذاو

 نياف هتاعد هيلع ىنج اذاف . ةيهومعلا عافدلا قوقح نم اذهو « نيدتعملا بحي ال هللا نا

 ؟ كلذب ]علا ةباغ كردت لهو + 7 اودح اذا معلا ةاعد لضف

 مالكلا اذه نال لمعلا اذه بوصي. نيدحلملا راك نم ًادحأ نا نظا ال كلذلو

 ال كلر اع ع <دا ركفلا ةيرط فانم يلا يوكل (سراقمن نم ةنيردم 07

 رارعلل ةمالا قائم الا تسيل ةموك1 اوي لولا الخس هلك لاوقي ال ةنثالا مر كا
 ةيرح مارتحا انمآعي يذلا معلا نال اضيا زاج ال بهذملا اذه ىلع اهعيمج ةمالا تناك

 » يديعملا 2 ميقوتب 1 ةنس رابخالا يف ترشن 000



 نوسخلاو ةيناثلا ةلاقملا . تاومالا ةطاخم ١1

 معولا مسجنو دعب نع معلاو راكفالا ةءارق أدب ىلع لمتحم هركف صالخالاو قدصلا

 ردي ملو ةصاخلا ةمالعلا ةروصب حابأ دق هسفن وه نوكي دقو . لا ءاوهسالاب

 كشال ينلا تامولهملا ىلا رظنلاب اهتميق ام اهب ربخأ يثلا اهسفن تامولعملا هذهنا مث

 ناكم تنك ولو . اهب هنودعي مهسفنأ مه اوناك ينلاو نيفوتملا هباحصأ نم اهرظتني ناك

 0000 101! طاع لع ني رداق اوماد ام نيفوتملا ىباحصأ نم كيلا ديتس

 مهماكعي ينو ربْفاةئانلا ةحارصلاب يسنن هبل, قونت ام: لكب بابسالاب ينوئبني ناو
 امع ينوهنيو مزاي ام يف ينوحصني.و همدع مأ ايندلا هذه يف مولعملا ىلع اهقابطناو مهملاحو

 | نيذوعشملا تاعانصىلا برقأ يه قئارطب و مالخالاكة مهبم رومأب ينوئبني نا ال مزلي ال
 داق أب مهب راقأو مئاقدصا ةايح انكم نواضيه كر ذ نوال داى علا نم

 ليبسلا اذه. يف سمحتملاهسفن ديتس لءلو - + نيرادلا يف ةديعس ةيناسنالا يف مهناوخا

 تارباخلا هذه لك صقنب رعشي يذلاو بيرغ عون نم يملعلا داهجلا اذه ين عوطتملاو

 ةاكتشملا هذه ممل لحيو لبق نم رشب هب مهنأب مل اب ليوط رمع دعب سانلا ربخي ةبوغرملا
 دقو انه مهتاعانص نيركتح ا ىلع دسفت الث كانه هيلع رمالا رظح اذا الا مبالأ ةصيوعلا
 ' عم ديتس نا نظأ الف انآ امأ . ىعسالا دادبتسالا ةموكح دهع يف اهتازايتما ملل تيطعا
 .. .ردقي ال . . . هيال لب هسنج نم هاوسل الو ببسلا اذهل ال كلذ ىلع ردقي هتبغر ةدش

 ةتردص دقو ريخالاو لوالاوهو:ةديئرملا يف يلا هجوملا لاؤسلا َكَع باوج اذه
 2 دهب أل رللا ىلا هم للا ىلا برقا بولسا ىلع انيييدلا رثذلا 6 ةيدتع
 . اهون يتلا ةقيرطلا ىلع عوضوملا ناو ًاصوصخ لدخلا ىلا برقأ يه ينلا تاشقانملا
 ىلا برقأ يه يتلا صيصاقالا ةءارقب و بئارغلاب نيعلوملا نإ: ثحابملا هذه باحصا
 ىلا ليأ الانأو ةفاخلا ثحابملا يف بغزأ مه نمم مهاوسل نلت ام ًادج رثكا لاخلا

 « تراط وأو ةزنع » : لوقت نايبلا اذه لكم كيتا ناو كلت

 هاليوييبس سس



 م نوستطلاو كلف ةلاثللا كر ألا هيلع

 كيطاخ الر تارا نومك اوناك مهما مهاوسو مويلا ةسيدقو سمالا ةدبطضم كرو

 نيرخآل ةداش قال ملا قص 01 ناننما نكس تر مجاوس اهارب ال ءايشأ نوري وأ

 كنخي مل اذا نككو . فورعم وهام رثك ١ نب ريثقلا رفالا اديلهئاحضاوو هروعش تاميبم

 .اتاؤر الا راح الا ةفآ امو اهبف نظنلا ةضك تن تك رام كاع ل اسسملا هلع ف قدا

 اع ىلا انم بيبط ىلا جوحأ ةهجلا هذه نم ديتسف

 تحن .ةءاتكلا ةلاتتك اسأز هه >قلعتي اهبدحأ نيمهم نيرمأ يف رك تس ةيلبرت
 لعغي ناكف يناذلا ءا ها ايدل هليلعت اذهو اهثالمابو ةافوتملا هتقيدص ةداراناطلس

 امناو هانقدص اذاديف رخسم وهرمن هاوس ةدارال هيف داقنم هلا نظي وهو هسفن نم لعفي ام
 ةاوهمسملا هن دلو ال حسم وه

 نم ءالؤه هؤاقدصاو مهتياور ىلع دامعالابو هئاقدصا ةطساوب هيلا لصتا رخآلاو

 نم ءاضعأ نونوكي دق ذا هيف ةنم صخا نونوكي دقو عوضوملا اذه يف لاغتشالاب هسنج
 قدصلا لمتحي مهمالكو ةيماعلاب ةهيبشلا ةفارعلا نم عونلا اذهب ةلغتشملا ةصاخلا تايعبجلا

 نم كلذ عم وبف ةعانصلاب وأ ايعيبط رسفي مل نا مهنع قوما نا عاصف بذكلاب
 زر وعداخو . نوفرجمت اما .ثدابملا هذه باد .. ا لثاط ال ىتلا تافاخسلا

 الع اهم نينثالا نيذه نم ًادحاو الا 576 نا حصر الو 00 وهعسم وأ

 ا ءاماع وأ ملاعل ماو ا ةضملا عيسو مال علا ينو . مهماقم
 حزرو وأو ص رطاخل ةمالا اصم ٌقكضت .نا روتسدلا-رصع يف مويلا 020 ةنا اك

 ىح نيررمالا يف ضارعالا هذه مهيوهتسن لازن ال نمل نال نيت انتلا لاقت

 هك .ذ.ام لك“ اواقث اونوكي نا عنمي اذاف نيصلخم ريغ هؤاقدصا ناك ناف -- مويلا

 3 ١ نيه امن ةزويعلا ماك تحلى دا ان يا ا
 قالا ااا "تاس وذم تح كولا را ةةضا رو و هر 7

 ديدج يزب طقف هجولا ةروص الا

 يفوتملا هنبا لئانبرو ةصاخلا ةمالغلا رمآك ثدكلاو قيضلا لمتحم امم قب امامأو

 لاح يفو ليلعتلا ىلا ةجاح ال بذكلا لاح ينف نيقابلا نود هتقيدصا مدحأ و



 نوسمخاو ةيناثلا ةلاقملا ْ . تاومالا ةيطاخم ار

 نال - يبصعلا زاهملا رئاسو غامدلا لاح يرد نا كلذ كع هزو . نونف نونللا لبق
 قامعاىلا ةكرتشملا هلوصا يف تمت لب ةلهو لوال مموتي اك ةمججلا يف 001 0 غامدلا

 دادعيف ش هاك اوما ان نان دق - هيف رثؤي قامعالا هذه يف ضرعي ام لكو مسجلا

 مسانش دعب ىرع ااا اراتار لص اخلا عئاقولا دا شل اقع رتل م كتاوت

 هئافيتسال ماقمل عسي ال اع كلذ ريغ ىلا ضيا يئاذلا وأ ٍلخادلاو يجراخلا ءاوهتسالاو

 نب رشع وجب نم ءافشلا 3 2 ىفااضا لاقما ىف افينط هال كلذ لك انازع دقو انه

 يف هيلا عجريو تايلكلا لمشي 159 ةنس دلجم يف فطتقملا ةنع هلقن دقو رثك او ةنس

 لامعأ رئاس ةرئاد يف اهئاقب عم لمتحلا 2 يف بئارغلا هذه لك ودبت ثيحب تايئرحلا
 يعيبطلا هرس لجن ىتح ضماغلا نع ثحيبو كلذب اهنم للا رسفيف ةيعيبطلا ناسنالا

 بذكلاو ا زك لدي لجدلا نال 125ك نا طظرشت: .نئاقلا: اذه لع

 بترتي ام مهفل .يرورضلا ديلا اذه ررقت ا "تاك ناضاب ماري

 : لوقت اهلاثمأو ديتس تاحب رصت رما يف هيلع
 باحصا ملاعتب 08 ران دانه نيحتلا ىف يف زوبملاو نيبشلا تتاكلا ديتس نا

 هدعاست مل نا ةيصوصخلا هلاغشأو ةيبدالا همواعو ىلوالا ةتبب رت يتلاو ةيرظنلا بهاذملا

 ةيضقف . صاخلا دادعتسالا نم وب ام عم نع اممأطو فيذختا نيش لمعت ملف اهنيكي لع

 حبجرت ىلا هب ديدشلا ليملا عم ًادج هتمه همالك رم رهظي ا ىرخالا ةايملاو سفنلا

 سجاهلا اذه نا لور لوط ءىتق امو هيئاما ناسنالل هيف ولحن يذلا بناحلا

 نم عونب ةهملا هذه نم بيصا ىتح ىلا نال راق كلل كل[ نر كيف اددرتم
 عم يتاذلا ءاوهّسالا ناطاس تح هب مقوو ةيلقعلا هاوق رئاس ىلع ةبلغو كلتما سوما

 ايو ةهملا هذه نم يجراخلا ءاوهسالا لوبقل هدادعتسا

 ا” راك اذو لامقنالا ةدقلا الط اصاخ ًادادعا دعم ليبثلا اذه نم ويف
 لخادلاو جراخلا نم هل ىوهسمو . ًايجولوي زف هندارا ناطلس قوف ناطلب هل فيكمو

 هراصنأ ميال عزجب الف . هنف #نيغبانلا قي هنوك عنمي الو لجرلا نيبشي ال اذهو أيبط
 ناجو نويلب انو رصيقك خيراتلا يف هنم رثك ١ نير وهشم سانال ضرع دقق يتانخب ذخالل
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 1 نوقحلا# ةيناغلا ةلاقللا# تاوذألا ةيلماغ

 تحت عقت نا نم عسوا يو اهتيناحور سفنلا نع ليزي دحلا اذهب ىضرلا نكلو
 نوضري الف يناحورلا لقعلا زايتما نع اولزانني ناب اوضر اذا مهو اهباحصأ رظن يف رصح

 عهبم عون ىلع ن .كلو ٍدئنيح اولامو سفنلا ليبس يف لقعلا اوحضف يتاسفنلا جومدلا اذهب

 ناكامعم ولو القتسم غامدلا يف ًاركرم اهل اوتبثي نا رمالا لوأ يف اولواحو ةنع الصف ىلا
 مانام !قت وام لذا منجلاب دملسلو لمت ا هقومما هيلع سلجن اي

 ت1 نورت ا مايالا يف لغوأ مهدنع س هنلاةتراصف ذ اكل نع 1 مويلا مث م

 ًاضيا ناهرب تنعتلاو ةدوجوم كلذ 2 ابنك عر ' فيك الو لخدت نبأ نم الو رقتست
0. 

 ةعيبطلا يف ءيش ال نا اوأر . ةنع اوديحب نا اورب ملف كلذ لك اوأر نويعيبطلاف
 جري ًامولعم ءيش ال نا اولاقو دحلا اذه دنع اونقوف ثدحي اهيذ ءيش ال ناو ىثالتب

 ةعيبطلا ءارو ام يف اوت نأ اًؤاش وأو ةعيبطلا هذه ءارو نم ءىج ذا ةعيبطلا ءارو ام ىلا

 يع لاهو :يناذلا حاوزالاتوأ#ةلوقملا وأ سوفنلا هندي داتا اود نا
 دولوم لكل منصت ةصيصخ يه مأ اهاوس ىلا دوعت مث قرافت مث ماسجالا يف لحن ةدودحم
 هيلا ةجاحلا دنع. ةدجنلل ةزوجحم فيدرلاك يه مآ ةيناث بصتو قرطنل وا نزختل دوعت مث

 : اهءازؤ ىأ ةعيطلا:نهضناك ءاوسس اهناككي | كلاصشس الاو لا يرنلا تل
 ةعيبطلا ماد ام ؟ وه نياو وه 0 ام“ « قوف املا » وا هسفن « ءارواملا » اذهو

 هلك غارفلا ةثلام اهسفن

 ءارغصلا زارفال دبكلاو مضبلل ةدعملاو سفنتلل نيتئراك لقعلا وضع غامدلا ناك الو

 وه ام اهم ةريثك للعلا هذهو . اضيا لقعلا يف رت غامدلا ىلع أرطت يتلا للعلا تناك
 رصتقي يئزج وه ام اهنمو . قبطملا نونجلاب ىعسي ام ثدحيو لقملا رك اره « لكب لي يلك

 أ الكامب 1 تاي جدر وأ محلا ةوقوأ هانم 25 انلك نك اره ل

 عسيوأ ةيفيقح ريغ 5 ىرب وا ةدوجوم ريغ ًاتاوصا ناساإلا عمسيف اوم *ىشب

 0 عقل 1 واو 4 كاد قرب و حبشلا اذه ىريوا كاذوا توصلا اذه

 اذطو هن ”اسباله: نم ريثك يف هيلع قخ ناو ١ ماج قييطلاال ىلع مويلا ىنخي ال امم رصح

 مدر
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 نا اودجوف نراويحلاو تابنلاو داما ةعيبطلا ديلاوه ىلا ني ةنسالفلا رن

 اهماقم ىلا رظنلاب طقف ”يبسن لب رظنلا لهأ بهاذم هيلا يمرت اك اًقلطم سيل اهلالقتسا

 00000 تال ذك اط سبل ةلقتتم.داوم اظ سيلرهنأ كف ءاقترالاو لوحتلا إس يف

 سفن مسج ةدام لب دج لكأ ناكل مهلبق هاوس داقتعا يف كلذ اهل ناك دقو ةلقتسم
 سهنلاب هدحو ناسنالا #مما نا لبق ةصاخ

 ةبسا ام لاعفاو ءاضعالا نيب نا اودجوف قالطالا ىلع ءايحالا 00 اورظن مث 3

 اذاو كلهو اا ةمئاتلا هسفن ىملا ًلعو لاعفالا ت اء عاف مالا ةلعاذاف ةديدق

 هل هول انآ كلذ 00 ا اهتم ورضع لك كنا وليا طعم اكبلا؟ ىلا لا كام

 ةكرتشملا ةداملا ىوق نع

 نع دحاولا قرغي يذلا يرهوجلا قرافلا اودجي لف ناويملاو ناسنالا ىلا اورظن مث
 ةنم لعاب سيل سهْي يبسنلا قرافلاو هلقعرهوج يف الو همسج بكرت يف ال رخآلا
 لقاع ناسن الاف . اهاقراو ناسنالا عورف طحا نيب لب دالاو اذهو ثاينلاو ناويحلا نيب

 00000 2005 ٠ نيلوااضيأ ةاينم الاغا لمعت ناويملاو ةايغم الامعا لمعي هنال
 00003 ل ايل الا قرنلا امو.ةيبرثااةلاحب .ناويملا يفاةذوجوم الا تلاعت انعم

 هيلع ىثع يذلا كاعلا لع ىثشعي هودجوف هسفن ناسنالا لقع ىلا اورظن مث

 هسفن غامدلا لاعفأ نم لعف هنا يا لاعفالاو ءاضعالا نبي يتلا ةبسنلا يف ءايحالا رئاس

 ال مفانم لع نم أعرف لقعلا لع كلذب راصو

 0 مم

 اكامهننب نوطلخي و ميدقلايف ندقتعي اوناك اك ىنعملا يف ًادحاو سفنلاو لقعلا ناك او
 مويلا قلطت ينااو سفنلا ملع اهانعم لصالا يف يه ينلا اهسفن ايجولوكيسبلا ةظفل هيلع لدت

 ينا الكل ميل ةئد م سفنلا يف ثحبلا لقتني نا يرورضلا نم راص لوقعملا ملع ىلع

 0007 رلذلا رثأ للدلاو ناهزبلا رثأ ناهزثلا ميقتو طبار الو طباض ال هيف لوج تناك
 ام ءاضعالا مفانم مَع يفالخدي نإ ةذاملا داس 0 تاذ ريغ ةوق نا نا

 هندام يف روت يتلا تارثؤملا عيم ةعضاخ غامدلا لاعفا نم العف لقعلاك سفنلا ربتعت ناو
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 نوسمقلاو يناثلا تلاقملا

 * تاويل طخ

 «(ديتس كنهدم دبع )

 داتتعاو روع الو ةلوق لاقي هعالبلادب ثويجكم ةءارتزا اق باك 03
 ١ نيرثك الا يتامال ةتقفاوم الوو لوقلا يف قدصلاو يأرلا يف ةحاجرلا هيف نب ريثكلا

 نيف رديملا مهنا وأ ةنح اذاكل تازيكللااهدهال للا قمت ءارشا هلا كا
 +. نلك يف ةداقللا تسيل ون ىف ةداحالاو و ةرثشلا نم ىتاال لا

 ناهرب هذفنو وه وأ ةئفطاف ةيلع ندل هذنلاف عاجلا يتاح يف قاد ترا اطل
 مقاولا ىلا ىندا تناك ام ةقيقحلاو -ظقف ةسحتولا ةوقلا

3 

 نوةبسالا ممو نولوالاف . نويسحو نويرظن ناضقانتم نابهذم مهعومم يف سانلا

 رمالا لوا يف ال مهفرعت ةلقا ماهواو تاصرخم ىلع ةعيبطلا يف مهءازآ اونب 0

 ا مف ريطغلا ناك ماع تاندشلا هذه ىلع اونبف داهنجالاو رظنلا لاجم مب لقعا اوعسواو

 هدا تراص ىتح ثراوتلاو ةبب رتلاب نامزلا عم عم اهوفلا مث كدلاب 3

 ةررتملا ياس

 أودجوف مهفالسأ نم رثك ١١ ةكفلا اوفّرعت نولقالاو نوريخالا مثو نورخأ لاو

 ةقيقدلا ريصق نمز يف ةبئاص ىطخ اوطخ كلذب مهما اوأرو لوهجلا رسفي نال ايفاك مولعملا
 مو هب اوكسمتساف نورق يف مهيفلاخ تاطبخ ذك ةيالبلل ةمنا لايعرف

 حجار ببس ريغل نع اوديحي نا اودي ري
 د

# 

 عوضوملا اذه يف يبأر يدبا نابع مهضعب حادتقا ىلع ًاباوح ١5١5 ةنس ةديرجلا يف ترشن )١(
 ةب ذياكت الا تالجلا ةلجم بحاص ديتس ريهشلا يزياكتالا بتاكلا ليبقلا اذه نم هصق ام ءانب ةدب رجلا يف



 ةرح اهكلو ةرم ةلك "1

 مهداقتعا يف هبارضاو دتس ناكل اك دل نوطش ف دحاذ ركف ىلع مهيف لوما

 ةرثك نا كش الو . مهنع بيرغ رخخآ صخش ناطلس تح لم نيس أ نوبكي مج

 ثادحاو هيلع ةلاخلا هذه لثم هال هدف ةاوو 1 هفاح عوضوع ل انيلا ناك

 ١ ليتك دهاشم وه اك هيقاب ةمالس عم هغامد ءازجا نم زج يف ديدشلا نما
 ١ يغبني 00 ربدتي نأ سانلا مومع

 انايذه ةقيقحلاب تسيل دتنس اهرك ذ يتلا لثم نم ةبيرغلا ثداوحلا نا لصاحلاو

 بهذي اك يحو هبشوأ يحو ٍش الو مهضعب بهذي اك مولعم يعيبط ببس نم اي ايلاخ

 000001110 ارثاشاوملا رثأت واةنطابلا اهتامولمل ة رك اذلا تاليخت يف امناو نوريتك
 ارو أ كلبا وأ ريثأتلا لقان وان رثؤملا نم لك دوجتول ةيعيبطلا :ةذيعبلا ةيجراخلا

 هب روعشلا مزاي اب روعشلا نود لوحي ناك باجح لك اهب نم ليزت ةيصوصخ لاوحا
 اديب يك كيافلا لعو يعيبطلا ملعلا لازا ياو ةضراعلا عئاوملا تلت الو لاوخلا ركل
 ابك لقت مل نا ابلاج رارسا انل تلجنا يتلا لا ل ا الخ 2 !نانسعو

 ساسا ال اهم برغا ةبارغ ىلا ابليلعت يف انروفط ًاصوصخو انل اهضورع ةلق ةبارغ ىوس
 مالحا تاينمتمو ماهوا تايغتبم ىلع اصرح لقع هزيجي الو لع ىلع قبطني ال لقن الا اه

 * أ" ةرح 0 ةرم ةلك ٠ع

 ةليضفلا ىلع مهن 0 اهر رضو ادا 0 ىلا سلعو يل

 ءالقعلا بهذم ىلع ماظعلا لاجرلا اهيا ايو نينمؤملا بهذم ىلع ماركلا ءا ءايبنالا ءابما ًاوفعف
 ا( ]| وللا نهر شتو ريثيو لاغألا نم 0 0 0

 ا ا اشقانم رئا ىلع 01 0 ١5

 ةفخسلا ثحامملا هذه نم سوفنلا تزقو ناذ آلا تحص ىح يف ينارصنلا ةحيبذ نم

 سة حسب سس
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 شل نوسملا ةيدداحلاو ةلاقملا . ماهوالا عرقو مالحالا ؟ايعاتم

 روص عساش دعب نعىريف ةيحراخلا تاراواللا 0 نال ناقل ةغاطتسا ل 0 هلد زي

 ايل اع : سحن ريصب ىتح مهيف لب املا جسيم ةكَس 1 انل رسب اع مهم داك راسا ساختالا

 قاعالارهرم ةرداضلا ةيتاذلاتاليحتلا ةقيقح كالذك ان ريع نام ةداع راب الا 7
 مريخ نطل :ثب نئأتمنولعني. مقرنا وا مهبطاخم احاوراناب هعايشاو دتس مو ببسي ىلا

 نا ىتح ةرك اذلا ةونتب نوفوصوم يريتسملا يبصعلا ضرملا باحصأ نا قىحب الف

 ناك :مهتايَح يف مل ىرج ام قئاقد قدا اورك ذب نا مهذرم جايه يف مهضعب سو يف

 يلك نم اهب ري ام لك اهتاحفص ىلع عبطني ةيقيقح ةيفارغوتا ميس ةيفارغونوف ةلآ ةرك اذلا
 نمو . هموي نبا هن أك اهيف اًنماك ناك ام ادب تاحفصلا هذه جيه ام ضرع اذاف يرجو
 ةطرم ءانثا يف ةنا ءافشلا يف ةتباكك تركاذو هلا تارشايدذلا|ضيرلا دب نا

 انيس هير ايل ناك رسخ مث تاونس ثالث تماد سلاجلا ين هل تناك ىوعد

 رح يبتلا تاعفارملا رك ذ هلا ىتح . روغلا ىلع كلذ دعب هيلع يبصعلا ضرملا ءاليتسال

 امة دا هروط ق قوم ةحاصفبو فرملاب ةارعم ا 0 اكفقلا ماما اهيف

 ضعب يف نأ اهلا لعجنأ ىب او ينطاب ردصم ن م يلا تاليختلا كركم تاو عدد 'نييلف

 اهمسشن ةرد اذلا 6 ةرهالا يف ةقيقح هل سيل ام سما و ىريو م ةيصوصخ لاوحا

 يف ةفاتحلا تارثؤملاب لقعلا بارطضا لاوحا نم ةنود امو نونملا يف اك ةجيهملا ساوحلا
 نه 9-2 د د كا تاحرد ل 0 باقل

 0 و 00 اهدحا 14 نعل ارم هعرسس بس 0

 ' يلكلا يبصعلا بارطضالا ةنم لوزب 0 ةنا دحا ولا رعشب 0

 اناسنا عجريف اهبون بسحب ةبلغتملا ةيريتسملا لاوحالا يف اكينئرملاو نونجلا يف اك

 مهي سيل سانلا نم ةقئاط ءالؤه نمو . ةداع سانلا هب رثأتي ام ريغب .رثأتي ال اًيدايتعا

 هك >حاو ةرهاظ كلذ لك مب لب نايعلل ةرهاظ هب ريشسه رهاوظ وا و 0-0 نونج

 رصتش ثيحن ةيبصعلا مهأوق 0 ا جم . هو طف دحاو ر 0 لع ةرصاقم
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 انرابخا لقتو فارغوتاميسلا يف انتاكرح نزخو فارغوتوفلاب اهظفحو نولتلاب تاوصالا

 " مويلا انل واجي نال ال لاكي رو فار ءاضفلا يف
 مزاتسي اذهو هيف غارف ال ماعلا ناب انماع كلذ ىلا انمضا اذاو . اضوغ لئاسملا هذه دشأ

 انل بئارغلا هذه ضورع نم سيل انبجما لوحتي و هيف ظنحي لب *.يث هيف عيضي ال نا
 01 للزرف ناك ةمدعو سايقلا وه انه اهضورع نال اب انلاغ انل اههضورع ء مدع ن م لب اد

 معلا لاز لازا ةيعيبط لئاوحلف 1 هسا كئازغلا هذه ضورع ناك اذاف ذاّشْلا وكم نا

 يك اههسفن ةيبصعلا ضارمالاو غامدلا ةيجولوكيسب لع هدياو اهنم اريثك مويلا يعيبطلا
 نم يريتسه نهذ طالتخا ةثداح يف ءافشلا يتلجم نم ةثلاثلا ةنسلا دلجم يف كلذ تنبا

 اناا ل مقو ام برغأ

 ' بجب و 'يش لك ىلا لصي نا بجب ركف ةضبن وا ةدام ةكرح لكرثأ نا ةقيقحلاب و
 50000 شال انك اذاو ىوقلا ظفح سومان ىلع ءانب ءىش لكش "سحب نا

 00000 1و لبق هدادتو هلت نئالا قعضل اناو انسشاوح يف عضل اما ةيدام
 00 انيلع بعصي مل الا وركا ولاا ليوم نا عاما قوتنا

 تاق 5 كذا ة ةدب وم اه انس ةروكاثللا تاناعتك الاهل نور ةبدايتعالا انتلاح يف

 هروقت رب نوثاللب اكك دقو لقانو لباقو لعاف نم لعف لككل دب ال نا نم ءافشلا يف
 نم يتوكرم فارغلتب كلذك انكميو لباقلا ةوق ىلع راكفالا ةءارق نم انفقوو لقانلا
 نا ىف اذج هرثأت دتتي دق لباقلا اذه نا كلذك انفرعو امم لباقلاإ#لغانلا ةيوقت
 هاوس تاكرح عساش دعب نع ملعي ناردقي ناسنالا نا دح ىلا ةيضرملا ةيبصعلا تالاحلا

 لمعلا اذه لعجن طورش كلذ يف طرتشي نك را تك يلع ةناك ةمالك عمو

 اا الا انذألا كردي ال نأك ةيعيبطلا سيماونلا:رئاس يظن ةهواغم سنماونل ًاعضاخ
 واو مهاوس تاكرح كردي الو ةنع اودعبا امهم ولو ةمولعم ةقالع 0 وددت نعام

 انانتماالا ةدشل كاوا تاك لّودشل ةفيكتم نك ةءاضعأ نال ةنم برقلاب اوناك

 5 ءالؤمل ًافالخ مهب
 نال فاك ةيريتسلا ةيبصعلا ضارمالا يئارغ سردف كشلل لح كانه ناك اذاو
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 ؟ا/ه نوسجلاو ةيداحلا ةلاقملا . ماهوالا عرقو مالحالا ةاجانم

 مضه ءوس وأ عضو نم مئان وهو مسجلا ىلع أرط بعت يناثلا يف هليلعتو . لفطلا غامد
 ىلا قيض نما 6 روعشلا هب »: لقتا: للك ىف ساولعاو «تابسانتملا ىلا زاكمالا لاشرتا

 طوقسلا لوه ىلا قيض
 حصو نطابلا نم ةسكعنملا ةيتاذلا تالاعفنالا ىلع قبطنا ناو ليلعتلا اذه نكلو

 ىلا حابشالا ةيؤر نم ةظقيلاو ملا يف ناسنالل ضرعت يلا ةيتاذلا تاليختلا لك

 عرف سومان لع ءانب ةسفن ناتسألا مالحا ةاحانم 0 ةرابغ ىه ىلا حاورالا ةاحانم

 تالاخ ذجوت ةنا.الا 'يتاذلا ءاوهتسالا شوطانو ةجايبنلا كاصعالا ءككاذلا تانك
 هدحو قاقتالاب اهقدص ليلعتو . ليلعتلا اذه اهيلع قبطني ال ضحميجراخ اهردصم ىرخأ

 مويلا هيفكشلا زوجي الو رعلايف هرمأ درقم نها اق كمي نع لاو راكفالا ةءارق لم ىكي ال

 دهعلا اذ نم ًاريثك تمدقت دق ةيبصعلا ةيجولوثابلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا نا ىلع
 ووهراض قع ةعيطلاهرسماو نحاطاعأ ىف اةجراحؤيغ اه نك را

 مولعملا ىلع ءانب لوهجلا جاتنتساو اضومغ لقعلا لامعا رثك | مهف ان
 ثجبلا يف مهراصتقال 3 ةنيبلا فعضل مهيعصت و - ءاماعلا نم نيعصتملا نا ريغ

 ةبسن ىلا نوليمي نولازي ال - تايلككا يف ءارقتسالا ىلع مهبلي وعت ةلقلو تايئزملا ىلع

 سيبو ىلع ريست اياركف ايلا ديك الا ميماع عم ةييلطر ع ردا لا تناردلا كم

 . دج :رعابا اهوثرو يتلا مهماهوال ادايقنا الثم ةيبصعلا ضارمالا يئارغك ةمولعم

 ةلارولاب هنهذ يف خسر ام نكلو ةيداملا !بتعيبطب ملستلا ىلا ارارطضا عاصني مهضعبو

 ةيعييط لالا ؛لملاول فشكي نا امقوتم مزاملا ريغ ددرتملا فقوم فوقولا ىلع ”هلمح
 2 يف معلا لشف ةرسس قف لاو ددرتملا ذك ربدن وأو : مويلا هل ةفورعم ريغ ةديدج

 سيماون ىوقلا لوحت سومان فرع موي نم ةعيبطلا يف فشنكي نا رظتتي ال هنا لعل هيناما

 تالوح ةفرعم يف عسوتلا ةدايز وه امنا رظتني ام لكل ب ةلوهجم ةيعيبطلا:اهوصا ةديدج

 مويلا مولعملاو 5 نحو لصا نم ةداملاو 25 أيما لع ءانب انضرغل ابمادختساو ىوقلا هال

 عنتر اةخشا] ملا :ةيئاب ريك .ىلا روت ىلا ةرارح ىلا" كرس 370 تا ع
 لقتل كلذ مادختساو اهتقشتو ماسجالا ققرتيبلا ةب وامكلا ةعشالا ىلا مويدارلا ةعشا ىلا
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 ةناتسالا ةدن رج ابيع ةتلقنو عوضوملا اذمل ةب زيرابلا « لاتوبس ةينركلا » ةددرج

 0000| ]1 ةيبرثلا ثاليختلا ثذاوح.نم ةزيثك روما ىلع ةناك هيف ءاج ةروك ذملا

 نودي 0 نم ما رصيقو كا املا 55 0

 ةوكمإ ةيءانزللا ةنلاادبع ذر ب احد

 ا لا لآ ةئكو 18/5 ةنس ربوتكا١ 0 يف ةروك ذملا <« :تايرود هيروكلا د

 ةبارغ لك ثداوملا هذه لثم نع مفدأ نا درلا| 1 يقتاواح دقو . توريديف بيبطلا

 عادخماو ااا 11) و «ضرعتا امو لّفعلا ضارم رما ملع ىلا كلذلا ادق نيم طوف
 ” 000 7 ]1و ةحصلا نيب ىلا ةيجيردتلا ةيضعلا تالاملا ئاسيفو نونملايف ستاوملا

 ساوملا م ارم ةرك اذلا تاظوفحم عرق هب داريو ماهوالا عرق انه ةتيع“ اب كلذ ليلعت
 001 ةورشللا ةلجببملا تاضعالا يف كلذورخالا ىكا:نطابلا: قم: دادترالاب
 . هبحاصب رك ذتلا ىلع ثعابلا تيبلاب رورملا ةبسانك ام ةبسانمل هيلا ةتفلملا وأ ام عوضوم

 : يلب اع هلثاق قدص اذا اننلا ةحص تللعو

 اذا: ادحه اوه لاوحالا هذه لثم 2 كلذ ىلا هجوب يذلا ضارتعالاو »

 مالحالا ىلعو كلذ ىلع باوحلاو  تاليختلا اهب يجون وا اهنع ءيبنت اك انايحا رومالا

 نك اا كاذاو اًئادقتحت 5 ال ةنكو نايحاققحت لق قوما كا قا رعنومطيش سأ

 نيكلا وين ةللع اك قافتالاب اهم مه حصي ام تللع ينا يا . ها )» ةقيفح :: ال تاليختلا

 ةيعيبطلا مولعلا تمدقت نا دعب نآلا رفتغي ال ذتنيح رفتغي ناك يذلا ًاطخلا .ركو

 رعابلا مدقتلا اذه ةيبصعلا ضارمالا ةيجولولابو
 ةنا ناسنالا ري نأ اقطع ندتاالا كلل ريغان: لق مويلا كلذ ىلع ديزاو

 محلا اذه لثم نوكي نا نكمي الف طقسي وهو ٠ رد ه طقاس وا وحلا يف رئاط
 كلذك ةنا ىريو سحي ةبحاص نا عم ةعقاو ةقيقح نع وب ًاربمم وا جراخل ع اد

 يف هل رك ذ دق نوكي امب هساوح ىدل اهمسجتو هنرك اذل ماهوالا عرقب لوالا يف لاعيو
 اهب نوشحي ىتلا ةفيخسلا تافارخلا نم اهريغو ةميقسلا رابخالا هذه لثم نم هتيلوفط
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 نعي مل سجاوه ىلا اهضعب ةبسنو ٍبئارغلا هذهل كوين يضايررلا ماعلا يننو . ةبطاخي ةعمسو

 نم اهنا رابتعاب قافتالا درجم ىلا نايحالا ضعب يف امنحص بسن امناو اهببس نع ثحبلاب
 لعافت نم بئارغلا هذه لوصحب جدارفيلوا رسلا يعيبطلا ملاعلا طم هكا لونحلا
 اهقدص لعجي امن يناحورلا اهبيس حيجرت ىلا هليمو ايثِتلا 0 لع ءانب لسيؤستلا وا لوقملا

 تاءاصحاب قافتالا ىلا اهتبسن يني نا لواح دقو . ًقانتا ال مقاو ضال

 همز يف يبسلا طابترالا دب وتو ةفدصلا ىنت

 هنا هلوق ف قدام تشفي ف حلاو 3 2 ايو باوص ىلع مهعم لكنا ةقيقحلاو

 اكعاو خا نحت نام 1 انك 02 هناي هسفن يف رعشي ةناو هنبا ةروص علو

 ءاوهعسا ورتب هنأ ىرد ولو ةنع هبي رغ حاورألعف نم كلذ نا هئاعدا ف 2” يلعخم وه

 انل ةمولعم بابسال تاظوفحلا نم هنرك اذ يف ام ىرخا ةهج نه ليختمو ةهج نم ايتاذ
 ةاجانمب» انه ةنع انربع اب ضرملاو ةحصلا يف يبصعلا زاهملا سيماو' سرد نم ًاديج مويلا
 1 وينو . هيلع ذدخْوي *يش هلوق يف ناكل « ماهوالا عرقو مالحالا

 يف هلي وعتو ةيعيبطلا اهنببس هراكنا يف *ىطخم ةنكلو بئارغلا هذه نع يناحورلا لعافتلا
 بيصم بدازعلواو“. تايحالا و طبل قالت داتانتطلل ناك ناو هس فيل

 ةبسن يف هءاطخ نكلو ايثيلتلاب مويلا انل ةءولعم سيماون ىلع يرج بئارغلا هذه نا يف

 مويلا ةيعيبطلا تامولعملا يف نا امس الو رفتغي ال حاورالا وأ لوقعلا لعافت ىلا كلذ

 تنزرعلا ليلعتلا اذه ثم ىلا ابا تور تلا وع ا هللا
 مويلا 01 يذلا, امللا سنن ىف ةضم قالو تالث ديمي سانا تدق اا

 ع هنا عر يزيلكنا تيبط ةئداح يف كلذو قافتالاب فارق هده قدص ليلعتب 8 وين

 توص بلح ةنيدمب لئمو ناك يذلا هةر كدا تدي نما ترقلاب .نذز يف رام وهو

 مي ةقيقدلا كلت يف ناك ةيحاصنا ديربلا لوصو دنع لع 3 "ا هيداني اذه هقبدص

 حب اريثك هب اك رهو ارتلكتا يف ةيسقتلا تايقجلا يملا تل: تيس لج ت7

 0 .ةيفاض تالاقم هيف دئارحلا تردتكو ثحبلا اذه يف يا ةساعلا تايعمجانا

 ةندقع لي وط لصف ىلع هايل هي رركلا » ةدب رج يف تعلطاف ةناتسالا يف دموي
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 ليخن نم برغاب حاورالا ةاجانم الو مالحالا نم برغاب راكفالا ةءارق تسيلف رخآلا

 دحاو ردصم نم اباكو تاوصالا عامس

 0000 2 للتي اعانلك نإ ىلإ ؟هيبنتلا نم- يل دبال عوضوملا يف عسوتلا لبقو

 لبقم ٍرماب ناسنالا ىني ناك مقاولا عنو هنا نك انجخلا لل ةقيقح ال لبقتسملاب

 لاحلا يف نئاك و ه ام يف ثحبلا عوضوم يف ذئنيح لخدي اذهو لصاح رما ىلع فقوتي
 نهذ طالتخا هب ناكو ةنس ني رشع ذنم ضيررم يدنع ناك - كلذ لاثم ةقيقح
 اهيف رهظا ةفلتخم تالاح ىلع امهيف ضيرملا بملقت نيرهش نم رثك | هب لاط يريتسه
 ينفذ ادد اراك 0, فاعر هضرم راوطا نم روط يف هل ضر قل ايس هنا د2 ا ةنع

 ا ا ركل نا دب نكلو.هندهاشم نمألا تفاعزلاب يردن نكت ملرمالا لوا

 كلذ ليلعتو قدصي *وابنا ناكو ةعاس ني رشعو عبراب هلوصح لبق ابيرقت هرادقمبو هب
 هقيسيناك هنا ديال لب لاحلا يف يف مقت ةنائيبم نكت ” ل لصحي ناك يذلا فاعرلا نال طيس

 فاعر اهيقعيس هنأ فرعي ان قاف ضي رملا راصف اهريغو ةيناقتحا تاريغت ضعب

 ابنا سيل اذه هؤابناف ةعريس يذلا مدلا رادقع رذني اهتخو اهتدش نمو هب رذنيف

 هل نكي ل نا لبقتسملاب ءابنالا ليبق نم ةعمست ام لك كلذلو عقاولل ريرقت لب لبقتسملاب
 | اكن ةيتح عقارلاب هلي "هاا اع تاخ# وسلا هذه لثم

 عماقتغاو بئارغلا هله يف مهسفن مقنأ ءالعلاو سانلا طلخل لا كلذ ىلا تن امو

 ا 01 ]17 نقر ,بوعاواا اينلغ ةلخاذلا:ةرّرقملا روقالا:نم لبقتسملاب: ءاينالا نأب

 هيف دع دقو عوضوملا اذه يف بيبطل احب ةيواسنرفلا تالجلا ىدحا يف ةبيرق ةدم نم

 بيبط نم اصوصخ مظعتسي حداف لهج اذهو هيف ةلخادلا رومالا نم ليقتسملاب ءابنالا
 هوتي ا اطابتعا ثدحت ال يئارغلا هذه نال بئارغلا هذه سيماونب امام نوكي نا بجي

 وا ةحصلا ف ناك اوس اهمع فرحت تال : ةررقم سيمأو' ىلع ءانب سانلل ضرعت لب مهصعب

 ىوس دح ىلع ماظتناب امهيف ريسنو ضرما

 دس تاحن رص : معلاو بدالا يف ماقملا يود 3 ةنالث لاوقا نيب نال نحنف

 قوتملا هنا ةروص ىأر ناو حاورالا ناطلس تخم ًارثأتم .انايحاا بتكي هنا معزي يذلا
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 ةنشحلا ةميدقلا تاداقتعالا كلت عوممنم ةيقار ةيقب وه يذلاو ةبغرف ةبهر نكي مل نا مهيف

 اكريماو ابروا يف معلا بدالا لها نم ةريثك فئاوط لئاسملا هذهب تينع دقو
 كارتشا ناك ةلح ايف اقحيلا اًويسال ةريثكلا تالا اب اول او! وكم نر
 ةتحلصم كلذ يف ٌدجاو ”لكو ضيا لاّجدلا مبملا مضناو ددرتملاو مهاولاو عنتقملا اهيف
 ن* دب نكي مل علل ةدئاف ةنم نوكي بولسا ىلع لئاسملا هذه يف ثحبلا نكمي ىلف :
 انعدخت الف . نكمملا ريغ نم نكمملاو قلتخلا نم اهيف حيحصلا ةفرعمل اهليلعت لبق اهليلحن

 هناكم يف ءيشلا عضوك ةيعانص ةبيرغ ريتك (الاعأ انمامأ نوتأين نتانلا تيذرتتلا لاك
 عم ملاكتلاو ءيش اهنم ملبي لو نك هاكسلاو فردا عالتباكو رخآآ ناكم نم هجارخا مث

 ىلع اهنو زيجم يتلا ةشهدملا رومالا ارم كلذ ريغو دحاو مدا نبدعاشم نصاخشا

 ةصاخال فورعم مويلا اهرمأن اف ةعانصلا ةراههىوس ةبارغلا نم "يش اهيف سيلو نبررظانلا
 ماا اهب فرعي يثلاو مويلا ةررقملا لئاسملا ىلع انه رصتقت امناو ةماعلاو

 قوف وه امي لعي وأ سحيف هروعش ىلع أرطت ناسنالل ضرعت ينل بئارغلا عيمج نا

 هجو ىلع انه هيمسن ام يف اهعيمج رصختو ةيدايتعالا هتلاح يف هكارداو هرعاشم ةقاط

 نعرظنلا مطقب كلذو اهتالوادم بسحب اهتايمسم تفلتخا ناو تاليختلاب قالطالا
 ناسا كرب نأك عقاولا هدا ءاوس اهلك ةحبحص"'انذاقتعا: يف اكمال ادعو عش

 ا نأك مقاول قباطت 3 االثم نتا ناكم يف هل قيال. ةروش ناكل فاو
 زوجي ال لصاح لحن امهالكف . ماين مهو مهمالحا يف لافطالل ًاريثك لصحمي اكتوحلا يف

 ء ىجيس مكا فلتخا ناو 000 امهالكو هليلعت يف جلجلتي الثل ةيفني نا

 ةرعاظلا اببابسا نع رظنلا عطق عم بئارغلا هذه لكى ع تاليختلا مسا تقلطلا او

 ابايلعت لبسي دحاو ابلصا نا رابتعاب سنج مسا تحن ابمضال الا ةبب رقلاو ةديعبلاو ةنطابلاو

 ساسحالاو تاوصالا عامسو 2 ةيؤرك ةظقيلا مالحاو مونلا مالحا لمشن ينو
 راكفالا ةءارقو حاورالا ها مسا اههلع نوقلطي ينلا سفنلا ةاجانمو تاسوممملاب

 00 ساما ةفالاب مك امم كلذ ريغو ةديعبلا ءابنالا ىلع فوقولاو

 ةنقوتسي نأ بجي اهدحا يف رظنلا فقوتسي يذلاو ةئاوس ةبارغلا يف ابك" ةقيقحلابو



 نوسلاو ةيداحلا ةلاقملا 5 ماهوالا عرفو مالحالا ةاحانم ٠"

 ا لا لع نيرثك الا لح امم ابلقنت ىتا ِهابثألا يف قدصت ام ًاريثكو ةظقبلا
 000 ا ام اناكجأ ارصرتكلا كا اطاوعا ةبقاره نم نكمي هنا مصعب
 لع داب ةرابو اظل اب ةراث اهوبثح اهريسفت

 هلوح ام هفرعت ةلقل رمالا لوا يف ًادج ةريثك ةظقيلا يف ناسنالا ماهوا تناكد قو
 ىب دقو . ه ايرغودبي ناك مويلا انل فورعم فولأم وه ام لك ذا ةعيبطلا ىوق نم
 0011 را انز ابن لفتشاو. ةيفارلا ةتاباكحو ةيجولوثملا 'هصيصاقا نم ًاريثك اَبِلَع

 _ قيقملا اهماكم يف اهّرقاو اًئيشف ئيش معلب 7 1

 ةبسنلاب اهرهاوظ ةبارغل ارظن ةيريتسملاوةيلقعلا امسالو“ةيبصعلا ضارمالا تناكد قو
 يتلا ظافلالا نا ىتح هعّرزنتو هنهكت عوضوم لب هبارغتسا لحم مسجلا ضارما رئاس ىلا
 ااا ا ةاتسالا لع ةخرض ةلالد لانت تاغللا لك يف اهيلع ةلالدلل تلّئمتسا
 هاك اكشامب نا 0 هاوق رهوج نعو هتدام نع ةبيرغ مسجلا ىلع ةضافتسم
 ١" ةللحو تاناريتسملا ءاسنلا بذع كو .هيف ةلاحلا ةيبرغلا حورلا ىلا ةراشا الخد

 ”نهكرادت نا لبق نههفلاحلا ناطيشلانم ًاصلخت أضيانقرحاو تارحاس نهرابتعال مثلا
 مهمذعب فطلت ناو مويلا ىتح نيريثك دنع ًامئاش انج ذانحالا اذه لازؤب الو“ . هتفأرب ملا
 ةمقثلا لحم ةمحرلا اواحأو هبحاص ةلماعم ف اين خيش "لاحلا نا لوشي نا نطل 2

 ةيبصعلا تالاملا ضعب اوبسن مهما اكو . لك اش امو تاءارقلاو قرلاو ذي واعتلاب هوجلاعو

 نب كلذك اوبن اهباحصا ةلماعم يف اوشحلاو ةرب رشلا حاورالا ىلا ةأطولا ةديدشلا
 حاورالا ىلا اهب باصملا مسجلا ىلع كلت نم فطلا مل ودبت تناكي ثلا ةيبصعلا تالاحلا

 ىتح فعضي داقتعالا اذه ذخا 9 ءايبنالاو ءايلوالا ماقم ىلا اهباحصا اوعفرو ةحلاصلا

 مسجلا ضارما رئاسك ةيبصع ضارما ىوس تسيل تالاحلا هذه لثم نا مويلا علا ثيثا

 اهتبارغ يف ىتح اهلثم ةيعيبط م اكحبإ!' او

 تاالاحلا هذهلثم يف بيررغلا ردصملابداقتعالا فني مل نيقارلا نيماعتملا 0

 فيطالا يف نا دقتعي مويلا ىتح لازي الف ريفغلا "محلا اماو ان يهدم نكناألا

 لصأتملا داقتعالل حاورالا ىلا اهتبسن ىلا نولي نوريثكو .لوقلل ًاعستمو رظنلل الحم اهنم



 «“ 4 نوسجخلاو ةيداحلا ةلاقملا . ماهوالا عرقو مالحالا ةاجانم

 ك روسمخلو ا جيلا

 0 ماهوالا عرقو مالحالا ةاجانم ف

 رئاسو اضياا لاقي اك نيشنلا وأ لقعا! لاجقا تئازنب سائلا ثدي ن الا رك
 ةقاط قوف وه امب روعشلاو تاليختلا لثم نم فولأملا نع ةجراخلا ىصعلا زاهملا لاعفأ

 ةماغلا لع ًاريثك طلتخمب ام مقاولا ىلع نايحخالا ضي. يف كلذ قابطناو ةيدايتعالا ساوللا
 بئنارغلا هذهنا ىلا مهمذعب بهذف نيثحابلا نيب ةلضانملا تدتشاو . ًاضيا ةصاخلا كب ريو

 حاورالا نا 0 ابلذعو ةيعيبطلا سيماونلا ىلع قبطنت الينلا لامعالا قراوخ نم

 هعايشا ام ةيب رعلا دئارحلا ضعب لقنو . انب ةطيخ ا

 مهضعب حارتقال ةياجا ةدب رملا يف ةلاقم تبتك دقو. حاورالا ةاجانم ىلا كلذ مهنسأو

 يعيبطلا ميلا نسيم ىلع اهم حيحصلا انام هيف 20 ةبارغلا فان معزلا اذه مفدا

 انهذلي امهنم لك كيهدم نيعينط نالاع ةاجاسم فطتمم اب لكيو قيس را رماالا ملعو راع

 رسيتي يك هل عوضوملاب مامالل انهمالكلا بهسسا نا تي.أرف . رخالل اًملاخم
 . ةقيقملا ىلا برقا وه اب حي نا يعيبطلا للا ىلا دانئسالاو ءارقتسالاو ةلب اقملاب رظانلل

 ناي ددارت اني اعنا: ليبقلا انعدم انف ئرحتام لك نا ينك اللا

 نا كنك كتارألو . تحب يعيبط ثحب هنا مويلا رقم وه امه ةسعيبطلا يف عقب ام رئاس
 0 ةبارغ لك ةنع ليزي اليلعت كلذ لياعتل اهدحو ةيفاك مويلا ةيعيبطلا انئامولعم
 طقف ةيعيبطلا بئارغلا ليبق نم ناك

 اهررشاو ميدقلا ذنم ناسنالا ةفورعم يبصعلا زاهملاو لمعلا لاعفأ بئارغ نرا

 0 ل ناو يهو -- مان وهو هل ضرعت يلا مالحالا

 مونلا ةلاح يف ةنع كنفنت همسح نع ةببرغ ةوق هيف نا تاسالا: دانعدل ا

 يف هيلا مجرت 5 ساسحا ىلا ساسحا نمو ناكم ىلا ناكم نم ةلقتنم دهاعملا فوطتو

 )١ ( ةنس فظدقملا يف ترشنأا و١٠6١



 نوسخلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له ا

 الإ رظو ةرطضم زر اغ ىقو ةيكملا يف ثمعلا دوجو ةاقتعا ىلع انلمحب اقوا ملاعلاف

 . ؤشنلا يف لسلستلل ةيرو رض ةطبار لب اتبع ةقيقحلاب سيل ثبعلا اذه نا ىلع انادي اًتشانو
 قبطنت ال ةيلك ةجينن ىلا لصن وا لصن نا بجي ثيح مطقن نا ىلع انلمحي اًولخم ملاعلاو
 ةعيبطلا يف ام لك نا ىلع انلدي شان ملاعلاو . علا نم "ىش ىلع الو ةيئرملا انئاباغ لع

 اهيلاو ايو اهم
 هنا انلق اذا الا لعلا يف ررقملا عقاولا ىلع قبطني ال قلخ هنا لوقت يذلاف هيلعو

 لوقت يذلاو . ةمزال ةجينن هنا اذلق اذا الا حصير ال ةدوصقم ةباغ هنا لوقت يذلاو *وشن

 ىلابهذت يذلاو . طبارتم ءوشنل يرو رض بسانت انلق اذا الا ثيع وه ةقئاف ةمكد هلا

 .ناكملا اذه يف ءدب ىلع دوع هنا انلق اذا الا زوجي ال ناكملا اذه ريغ يف صاخ داعم هلا

 يف اكماوس لوقي الف ةيداملا ةيماعلا اياضقلا ضعب يف جلجلت فاو معلا هلوقي ام اذهو
 : لوقلا اذه

 انتلاروص نم هيفالا نحن امو اًيدبمو ًاديعم لك يف لكلا وه
 لوآللل تءبلاوغ قوالادوملا وه 2 امناو. هارث .ام ءانف سيلو
 اقبلا هل سيل لكلا ريغو مهملا اندوعب انيضقناو انبي اوضق

 بهذم يف حضاو ابليلعت بابسال نيرثك الا سوفن هيلا حاترت يذلا ناميالا امأ
 نا هناكما يفو ملعلا ريغ ىلع نآآلا ىتح ماق وهو «رضلبا اذه لكتع قيضي ال ءوقتلا

 00 ا ااا لراهنا ةكللا نع سلو. اضيأأ الي ولف :انامز هنع ّىنخ يف قبب
 كثب ب جعم ينا ماتخلا يفو  برح نبا ناسايطك هب نوكت وأ هفعض نع منت ةبسانت ال
 كلك نال اهيلا تلصتا ىلا كتجينن لثم يف كتفلاخ ناو كماع ةرازغو كلضف ةعسأ

 حال ا ملا يف هامل نأأ لع ينتضلا كاكللو .اهتتفرانلل عيرجأ ال نا:دوا
 يدنع كماقم تلق ينجرحا يذلا ام تلأس ناو . نيدللا



 م وسلا( ةلاثملا كلا 1 ملاع دوجولا يف له

 ىلا ةيويح ىوق ىلا ةيئاب رهك ىلا رون ىلا ةرارحىلا ةكرحنم ةعيبطلا ونقف . اهسسفن ةداملا
 كفئاظوو . اهسسفن ةداملاب ةطبارتهو ضعبب اههضعب طبارت» ىوقلا تالوح نم كلذ ريغ

 ولظمل اةقيلطوو ؟امولع ةرذغتلا ةتيلط وك ءاضعالا نخ لاح لكيت سلا اا

 المع الاسيل ةسفن لقعلاف ةيباعللا ددغلا لامعا ع نم لمع باعللا زارفا نا كف . اهنم وضع
 ةعدوملا ىوقلا ىلالقعلا لحنا اهطئاس ىلا غامدلا ةدان تا ثيحب غامدلا لامعأ نم

 ضعبلا مهوتي يذلا هسفن نادجولا ىتح . جراخلا ىلا ءيش ةنم رياطتي لو طئاسبلا كلت يف

 اذأ.نايتمالا اذه ذي ونا ةزوض لع دورك د,يذلاو ةاوس لع ناسالا اه رانية لا
 ىلا ناسنالا نم اهئدب ةبسنلا ظفح عم ابك ملاوعلا ىلع ماع هنا انل رهظي يبني اك هانرتدت

 هنايكل ًظفح سنن نرع عفادي ملاوعلا هذه نم لكف . داجلا ىلا تابنلا ىلا ناويحلا

 كلذ هل نكي مل روعشلا اذه هل نكي لولو هتيتاذب رعاش هنا ىلع لدي ام هتبترم بسحب
 ةيماعلا اياضقلا نع مفدال لب هناميا يف ناك انا ضراعال نايبلا اذهب تيتا امو

 اهب لصنو لصوي ام ةراث اهب مطقنف اناوس ىلعو انسفنا ىلع اهيف اهزيج دق ينلا تاطلاغملا

 يفو . اطوصا ىلا اهاني رح ول مولعم انيف اهؤشن ةقباس ان سفنلا يف ةياغل عطقي ام ىرخا

 هل حاتريو انيناما هيلا انعفدت يذلا ضرغلل هلك كلذ نع انينغي ام يرظنلا توهاللا

 ةتح ةيداقتعا ةلأسم ةلأسملا ناو امس ال اننادجو
 ماقملا اذه لثم يف تابلا يننلا اوميطتسي مل مالعالا ءاماعلا نم نيريثكنا | <لوق اما

 معلا يف اودجم نا نوعيطتس ال .نيذلا يفنلا موصخ ىوعد توب ' ىلع ناهربلاب كلذ ام

 مولعلا يف هن زيساغا ماقم ن م مظعاب نئلك دروللا ماقم امو . تائثالل 06 اليد

 ةريثك_ثاحباب هدياو هبهذم ىنب نيورد نا يوان ض اهيف ناك دّقف ةيعيبطلا

 وهو ناو 9 كلذ تيكا هموصخ لأ نم هسفن زيساغا ناك دّقف هنع هدرا

 وزوريمل ت رحت مويلا انتلد كلا سومان 5 ةارولا سومان 30 ةدس

 كلذ راقعاو 2١ 7 نيذوعشملا ةدوعشل هدايقنأ ن م فطتقملا يف ءاح ام ىلع هسفن

 ةفسافلا رابعا كما ا ناك هنا عم لكاش امو هد دال تاحجرم نم

 ةيداملا ةيلقعلا



 نوسخلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له هاو

 نإ ناسا اب ةراضلاو انف ةعقانلا نيغ.دئاو زلا هذه ملثم دوجرو.نال تاقولخلا يف ثعلا

 هسفن قولحلا ىلا ةبسنلاب اًثيعالا
 ملاوعلا نا انل تبثي يذلا لسلستملا ءوشنلا اذه نبي قفوت نا انل نكمي فيك لب

 قلخلا بهذم ( نيب )و ميدقلا يضاملا يف كلذك نكت مل يه اك مويلا ان ودبت يبا اهتلطع
  نآآلا يه اكةرضاحلا اهتروصب تدجو ناسنالا اهنمو ملاوعلا نا لوقي نفذلا ماكل

 ذأ قلقلاب قوكسستسملا هب مصتعي ام نسحأ وهو يلكلا قلخلاب لوقلا الا كمماما قبب مف
 يتاثلا لماعلا ضو اهمسفن يم ةقواخم ةماع سيماون ىلا ةعيبطلا تالوح ' لك ئنيح نوم

 لئاقلا نايدالا ادق كلذ نيب اوقفوي نأ دئنيح مههلع قب اها اسللا/ ايكوشنا ف

 راوطا يف مويلا وه اك اناسنا نكي مل وهو هدحو ناسنالل ناكملا اذه ريغ يف داعملا ناب
 مهنا وأ . هداعم يف لالقتسالا اذه هل زوج ىتح هئدبم يف هاوس نعلقتسم وه الو هئوشن

 رابتعاب لب اهروص ريغتب هيف هداوم لاقتنا رابتعاب ال هلك ملاعلا ىلع ٍذئنيح ثعبلا نوقلطي
 اا 0071١ رالف ريغ رخلا ناكم ىلا روظنم ناكم نم اهنايعاب اهلك ةعيطلا لاقتا

 نلاذبلا ناو. لوقحملا 00000 دري ام ذئنيح كيلع ىنح

 | 2 ركاصلا ىلا لف نوكي نأ بجو لاو نياطعنم اوك ناروختال قواحلاو

 هريغ ةسنن وه نوكي فيكف هب ” ذاصتم ناك ناو ”فاخ وهو هسفن قلاخلا نع ًالصفنم
 ًاضيا فاخ وهو

 تاذ حبصت قلخلا نم ةمكحلا يننت ينلاو معلا يف مويلا ةررقملا رومالا هذه نا ىلع

 ادلرذ كل لا ريقت يذلا 'ظبارتلا,اذبع ةقيقح نينت ذا.« وشألا بهذم يف مظع نأش
 هأوسيف ريغت لع هيف ريغت لك فقوت «فارطاللا طبارتم 0 مان هتلمجم قلخلا دجو د

 نكي ءوشنلا بهذم يف ملاعلاف ه- لو هنا ا هيف ريغت لكك تازيلخلاوأ

 ةقباطملا وا بسانتلا سومان وه هيف ل انيدخلا نكي قاور نئاك وغابالو

 ملاعلاف روصعلا 01 ماظنلا ماث وه ةينيملا هذه نمو طبارت» يداملا ملاعلا نا اكو

 ماظنلا مان طبارتم وهف يلا اذه نع جرخي ال هاندجو يلع لعن بلا انرظن اذا:ىذالا
 ماظن ىلع ةفقوتم ةيبدالا لامعالا لك ناو امس ال . كلذ ريغ نوكي نا زوج الو اضيا



 و نوسنخلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له

 ىلا ةيتابنلا داوملا لي و# ناويحلا ومب ينو ةيح داوم ىلا ةيبارتلا داوملا ليوجتل تابنلا
 ءايحالا يف نا اديج نوملعت مثئاف « بارتلا ىلا توملا د داوملا كانت عمم

 ناو . نالا وهاك +قلخ يف اطل ىنعم ال دئاوز يأ ةيرثا ءاضعا ناسنالا يف اصوصخو

 ةايحلا ملاع يف رصخ# اهانيأر دئاوزلا هذه انربدت اذا اننا ىلع » كلذ عم نولوقت منك

 نم ًاريغص !ءزج ةايحلا ملاع نوك اما : يلوقب هيلع درال لوقلا اذه دنع فقا الو

 يلا ىرخالا ملاو ا ةسنلاب وأ 'انضوا ىلإ ةسينلاددبلا ان رظن ككاوسا ران هلظا ارا

 انع دافتس يذلا ردقلاب امر انضرا يف وهو . ليبقلا اذه نم 0 اينعااتتال

 هليل ىف هلو ىاجلا ءازجا لك هللخعمو:زابلك ىضرالا الام نركي داك . مالكلا

 اعمال نلوهأ لاب نعل انضوخب نم شل وتل اني ود 3 ميظع نأش خرا
 وه يذلا ناسنالا ىلع لمتشي نال انثحب يف ادج مهم هثزج ءايحالا ملاعف كلذ نء نكي
 رخآآلا ملاعلا يف ثعبلا عوضوم

 مناسنالا ني وكت يف ىنعم ال سيل يتلا ةيرثالا ءاضعالا هذه نا نوملعت ماو
 سياو:ًادج ةريثك يو. مويلا!ءزيغ ةنب وكت ناك موب ئضاملا فيما ناك ند
 اكو هلحم يف طوسبم وه اك هاوس يف اهعننو هيف اهعنن مدع تابثاو اهدوجونايب ماقم ماقملا

 هطبارتو قلخلا لسا ىلع ليلد ىوقا راث آلا هذه نا نوماعت منا لب ٠ اد
 ف ايفا ورا رملا اذه دعب كلو .ةءافتزالاب ناوشلا نم تتسم ن نا
 ةكملا ناب لوقلا ىلا انه دمعت كلاخا الو + نئنيح اهيف كلا قي لداهمالا قاذلا

 0 اذهلثم زوجي ناك امبرو . اهدوجو مدعرليع ال انلهجىلعلياد اهيف انل ودبت الهلا

 تيناو قذالا: ىرخالا ءانحالا ىف ايتقيتح هفاقرك ل [مدكات فرع ملا زان زسج كيال

 لهف نيتم يلع ساسأ ىلع كلذ رقاو هنع هءوشن لب ناويحلاب ناسناالا طابترا كلذب

 ان نكعي ةيفيكف'الاو: ىلالقتشالا يللا: قلذلا نهد راككا نكي قضام كلاد هلال

 ىلا كلذ دنسن ناو داعملا يف لصفلا كاذو !دبملا يف لصولا اذه نيب قفوت نا ذئنيح

 اهم لتس تيدر قلخلا نيف ةقئافلا ةكمل اني نتف نانا ممل 0 معلا
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 نوسخلا ةلاقملا . رخآآ ملاع دوجولا يف له ع

 ةيككلالام تلق من ةموثرج وأ ةضيب نم ءايحالا داو" ىلا ترظن مث . كلذ ريغ ىرت اب

 يتلا ةمونرجلا وا ةضيبلا هذه ةظفح يف امل ىنعم ال ينلا ةيرئالا ءاضعالا هذه دوجو نم

 هك رحا ان لطفي ىفادجا لف كلذ لك يف ترظن . لقتسملا عيدبلا قلخلا اذه اهيف رصتخا

 0 از فران اغلا كلجالو ةدوضقملا ةكحلا كان تاهنسالا لاحم هلت عسوأ امم

 دصقت مل كنا ىلع . باجسعالا ىلا فقاوملا ضعب يف دا رخاو كانطاللا» ل اهدنا
 نع كنولأسي ود هلوق يف ام عيدب ال قاخلايف ةقئافلا ةكحلانايبل ةلدالا راثك ١ الا كلذب

 داو تف كناف دصقت انجكص ىلا يري هأن حول 0 هانربدت وأ و نا 9 24 و : «ةلهالا

 ناهرب نع لب نظن 1 نكد كلا داموا يضقانت نا ةتاليمقا كي 5

 نابل كيلو
 قالا باحصا مهو . قلخلا باحصا مه ملاعلا اذه ريغ في داعملاب نولوقي نيذذلا

 # يلكلا قلخلاب لوقلا ىلا مويلا نوايمي ءالؤه ضعب نال لذا كنود الو يلالقتسالا

 : تاك نا عمجا ملاعلا اهنم فاأتي يلا تاقولخلا نم قوات نرخ لك نرد ءالؤب

 .هلجال روظنم ريغو روظنم نم "يش نك راح ىلا ناكنألا مهدنع تاقولحلا هذه صخاو

 ملاعلا ىلا اهنع كننني نا ثبلي ال ةضراع رواظنملا ملاعلا اذهب ةتقالع هسفنب لقتسم ملاعوبف
 وه اذه سيلأ . ةيرهوج هب هتقالع يذلاو ميادلا همم وه يذلا روظنملا ريغ ينآلا
 اتوا ساشا وه يذلاوةينيدلا تتكلا هن رعت يذلا عئاشلا داقتعالا

 اذه لك نم داهتجالا اذه روح وه يذلا ناسنالا اذه يف انءالكر صحناو
 . ب رهوج مأ ةضراع ملاعلا اذهب هتقالع تناكاذا ام يلو واو للسوللا انتو كلا

 زوجي ايداع زاتمم وه ما اضيأ هيلع قلطي ةعيبطلا لكىلع قلطي يذلا ناك اذا امرلعنل اينو
 اعاد ركع ةمكطلا قود ةلظححاتازاوتملاب هدختوددارزنالا هل

 يف نانالا نوك نابي يف عم لخدأ نا ميلا ةبسنلاب ماقملا اذه يف يل زوجي ال
 )0 ال ير هةر ناورخلا لس نم ةجرد”نزعا ف اتاويحخ 'هنباوكت

 دعا نم عم أطخلا اذه لثم بكترا ال يناف . نآلا هريغ روصعلا ضعب يف ناكناو
 2350 5 » يل لوقي هسفن وه يذلاو ملعلا يف مويلا ررقم وه اك اديج كلذ



 هسضيس 11 كييتبيد ور لا

 ك1 000005100 1 ذة آ] ]ذآ ذا ا ا أذ أذ أذ ذ#]ذ ذ] ذ ذ]ذ ذ]ذ] ]| ]| ]| ] ] ك]ذ]ذ]ز]زذ]زذ]ذ]ذ ]ذا 1١

 0077-0 ]| ] ]ذ]ذ]ذ] ]ذ] ]| ] ] ] ]ز]ذ] ذأ ذا أ

 ذأ نوسخلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له

 نا نم د محلا يف برغالا ةجيننلا هذه ةنم جرختستل الا ملعلا يف بيرغلا اذه كلوق
 لاككأ دعأ دق نوكي نا دب الف ًاصقان رخآآلا عديو ايش مينا ليال دام
 2 ملاع يف انه صقانلل

 ىعيبطلا معلا تيس ررقملل هتغل اخ 18 بارطضالا نم لوقلا اذه يف ام ني الو

 لماذ كدنس لعجن مو وأو .رخ الا لع اعدحا 52 دحاولا نيلاقا مزالت

 كيلع ضارتعالا ىلزاج 4 كتيقو كشنات 3

 يبدالا ملاعلا نم ةكحلا دقق نا ىلا ميرص مالكي كيلا ت تيكا فيشر تا
 اذا ةسفن يداملا ملاعلا يف اضيأ هسنن اوه: نئك قالا ىبامقناةنا تلق,ىذلاو ل

 ةنم يذلا ءايحالا ملاع يف ًاديج حضاو وهو قاخلا ةياغ ىلا ةبسنلاب يا كرظن هيلا انرظن
 ”لفاك باضتقالا نم هيف ام ىلع كانه يمالكو . ثعبلا نم تاذلاب دوصقملا ناسنالا

 ةلغل ةنع ةق رصف هيف ةلغ رشا تعابا كياملا قف نضقل ال كلذ هلع عك
 نوكي الثل هضرغل ةيفانملا ةيماعلا هلأسملا هذه لثم ىلع هانب ام ين ةكح ححصيف هسفن مجاري

 ىلع ةجودزم اهيف ةيانجلا نوكت اضيأ ةيع تاطااغم يف عوقولا ىلا ىعدا كلذب ثيشنلا
 58 داقتعالاو

 ءاضعالا هذه ةيمهاب أبعت ل كنا ىلع يناد كلذ دعب هب تيتا يذلا كنايب نا ىلع

 ىفةتئانلا ةكللا كرت ةصقسر :ىلالتتسالا قالا تيائإ هدا 1 اهربتعت مف ةارلا

 هجوتو ملاوعلاءاظن يف ةقئافلا ةمكملا كالت ىلع ينادت تذخأو امنع رظنلا تفرصلب قلخلا

 ماظن ىلا ةيوامسلا مارجالا ماظن نم:ضرالا يف ًاروطو كالفالا بف ةراتا ا

 داما ىتح تابنلاف ناويحلاف ناسنالا نم ةيضرالا ماسجالا

 كتي راجل سايقلا يف لهاستم ريغ تنك ناو سارملا بعص ريغ ينا لوقا قحلاو
 تدزو راقاو سوم ىلا مدسلا لرد كالفالا ماظن يف كنعم ترظنو كاغتبم نم دعب ىلا

 ترظنو . مدسلا ىلا اهعوجرو راقالاو سومشلا هذه لالحنا ىلا يدجو ترظن يناب كيلع

 « اهيابسا لسلستو » اهيف كلوق كنم ينبجعأو راطمالا طقاستو حايرلا تاكرح ىلا

 نكي تلك ل ه يسفن يف تلقو ةدودحم بسن ىلع اهبكرتو داوملا ليلحن ىلا ترظنو



 نوسخلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له 6

 نردلاك دئاوز قولخم لكف
 اول

 0 ل اس لالا تذلإل فاح“ ةساعم
 ندب اهمن ليد ىنم اهل ناك
 011 اد ا ةت : ؟كاهأ ذا" تزيضف

 نكت ١ اهأاح اق ال فوسو

 نطفن نا اهتلخ يف ال ءىثنلايف ةكحيف
 نمدلا اياب لثم  ىضم امب اهطبرت
 نئسلا قوف قلخلا» اهب رطضم *شنلاو
 يش 0 عودا نم“ هناجر الا نكس

 نذل 11 ' لماك ٠ هييلخ ةكملا ةباغو

 *« ' 'رخآ ملاع دوجولا يف له ا
55 

 لالملا باص ةرضح

 ةلأسميف ةلجاسملا باب كعمحتفأ نا يدصق نكي مل ًاريشمو ًارجوم كيلا تبتكال
 '11 0201 لأ كلذ ى لوخدلا انرمم نا ةيشش ةاعملاو ادبملاب قلعت ةيفالخ ةيداقتعا

 يف انعم رومجاو انعقويو هئاوهاو هنقاوم بسحب امهيف دحاو لكر ظن فالتخال نايهنني
 00001007 قابلا تفاجتو ةفسالقلا تفاهت اهم نوكت ال ةيلقع ةيداهتجا تاطلاغم

 دق ام اهيف انيلع زاجي نا حصي ال ةطيسب ةيماع ةلأسم ىلا هيبنتلا يدصق ناك امناو
 ةماظن نا تلق يذلا يداملا ملاعلا ةبسن يهو . ةتحبلا ةيلقعلا ةيرظنلا لئاسملا يف زاجي

 تلق امو . ةيكملا هذه هيف دجن مل يذلا يبدالا ملاعلا ىلا  ةقئاف ةمكح ىلع لدي ماتلا

 )١ ( ةنس لالهلا ةلب قيحرعن و٠و١ا



 سل نوسإلا ةلاقملا . رخآ ملاع دوجولا يف له

 ةيبدالا لامعالا ىلا ترظن مث « ةيداملا لامعالا نم لمع لك يف ةكملا هذه ىرثو هعضو

 مكحلا نا كلذ نم تجتتنتساو . « اهيف ةكح ىرن اماتف ةيبدالا لامعالا اما » تلقف
 0 ماظنلا اذه 5 نا لقعي ال يدلملا ملاعلا يف لماكلا ماظنلا اذه عضو يذل'

 / |1ز"6 ضقنلا اذه قيس د نرحل اذهل لءج دق نوكي نا دب الف يندالا ملاعلا ف

 ملاع يفالا كلذ نوكي نا نكع الو » تلق ىدالا ماعلا اذه يف ةمنتلا هذه كل رهظت

 لاخلا كلذ نسب الف ناشن الاب اسأر قلتم قتلا تلاد نا ع مم دعا

 ها . « ثوعبم الا كانه نوكي ال وهو ملاعلا كلذ يف ناسنالا دجو اذا الا

 نم مولعم وه ام عم كل ادب اك اهيلا تلصتا يبل ةجينتلا يف رظنلا انه يضرغ سيلو

 لثم لعجم امم لكلاب لكلا ماظن طابتراو اهسفن ةيداملا لامعالاب ةيبدالا لامعالا طابترا

 يداملا ملاعلا ماظنل ةقئافلا ةكملا نم هتبثثا ام نا ىلا رظنلا هيجوت لب . ًاميمض لوقا اذ

 اذه يف ناسنالا ىلا ترظن كلنا امس الو . يبدالا ملاعلا نع هتيفن امم انهو لقاب سيل
 لقتسم ماع هناك ل كلا

 مانا تمرح قاو هنم يقي دعي مل ىتح اهضوعب رثكو اهّرح دتشا ةليل يف كلذ تأرق

 ردا لا عوضوم نم لقتنا تذخاف عجبي ال ركفلاو رانلا عذل وا ب بارحلا زخو هناك م سلل

 ةكحلا يا <« لوقلا اذه يفاني ام ةيعيبطلا ثداوحلا يف لهف » : كلاؤس لع تفقو ىح

 كيلع ينخ هنا فيك تبجعو ريثك يفانا اذاو ترظنف . ةيداملا لامعالا ماظن يف ةقئافلا

 سيل :يداملا هماظن؛يف وهو اصاخ ارت كلذ لالخ نم نانالا نإ تره

 يلا, لع ترطخ ...يبدإلا هماعن ىف هم لك الو تانك ناس ل نر

 : يو ةقيقح نايب ىلا اهب عدصأو ىوكشش اهب ثبا ةيتآلا تايبالا
 يقوجر اه طرف نم م, فا ١ انعم

 0 ليكم يدلا قو تنا له

 00 كح 0 يتتنيلف ِش نبأو

 يقي 5 ىدرأ ٍقلطم قلخب يه له
 . رحملا تلاخ وا نضقان وا



 نوسؤللا ةلاقملا . رخآآ ملاع دوجولا يف له سل

 0 اجرلا انسومانو ىعجرلا اهسومانف تلءاضت اهم تاداعلا !١ كالو

 ىنب اهب ائيلع ناج ىج دق مف لهاجل غدر نايدالا يف تناك نا
 ىجحلاو لقعلا منقت ال اممكحلو سلال ءازع نم اهف نك
 ىده يذلا ريغب داه ىده الهف لجؤم طسق ناسنالل كي ناو
 00 لا شى اذأف  هبزا ءاش 5 انو ناك اذا
 0 انآ ةيهفا تسل لاقم اذهف ٌددبم رحو قولخم "تلق ناو

 نوسمخلا تلاقلا

 4 "”رخآ ماع دوجولا يف له »*

1 

 يف تأرق دقو . هثحابم ةوالطل قوشنب هرظتناو كلاله ةءارق ىلا اعاد حاترا ينا
 ىلا ةمدقم نم هيف تلسرتسا « رخآ ملاع دوجولا يف له » يف كل ًالاقم ريخالا هددع
 يف ةقئاف ةكح ىلع لدي نوكلا اذه ماظن نا » : يو ةيلوالا هذه عضو ىلا رح

 هعوض+ ةلوهس اهنم صلختي نا ناسنالا ميطتسي املقف للعلا, تفعض امهم تاداعلا نا يآ )١(
 تافص لاقتنا هب داري و ( ك[ة:هدص9 ) ةعجرلا سومان وه ةأطولا ديدش ةثارولا يف سومانل اهيف
 كلذلو مهاوس ىلا ةنماكمهيف رمت اهناك ءانبالا يف رهظن ل واودافحالا ىلا ةيبدا ما تناك ةيعيبط دادجالا

 ةديعبلا لابجالا يفالا قرا امهم ولو ثراوتملا رثا نم ناسنالا صلختي نا ًادج بعصلا نم ناك
 ذولن انل أحلم رخآ هنالو الوا انيف قيرع هنال يوق انل لقعم ءاحرلاف هيلع ءانبو ٠ ةلواطتملا روصعلاو
 001 1 ا ام ريغ ىلإ همم اننفدتاو_ هب انكستسا اذا ورغ/ الف انئاقي اح هركت ال ًاعفد هيلا
 : يلوق يف املثم اهلك ت ابالا (؟ )

 انوجم كاذ دع موق مث  ىزاجي قلخ نيب سانلا مق

 م11 ١ دلال تكمتو م( قاما هيقدا دمت لىقلخ ١ تيب
 انوملاظلا مثثاو مثثا نوم ولظف مثينح امب ميرد له

 ١و٠و5 ةنس لالغلا ةلجم يف ترش: (؟)



 نوعب رالاو ةعشاتلا هلاقملا 1 سوفتلا ىدص

 انسوفن يده كيا اذه ناك 2 زا

 ىوقلا نم اهيف سفنلا ناكم نياق

 قرافم ريغ نرادجاولاك ناك ناو
 هنأ علا 1 له اها

 ءىراوطم اح انس 1 1

 هرم قئافملا احم اك

 هنيد قفا ىلا دشر يف ءرملا ىرت

 اادلا

 هدر اي فانك كن

 0 ىدملا ىلا نيملاعلا يبن نباو

 نول ل 2 ف ةهأر ال

2 06020 
 ىوتساام'*” لحنا مسحلا ريغب 0
 600 قزلا هل 20 د ع 4

 0 ىنملا غلبت ام ريخ ينقلا يف ليف
 (" انع هكد أن نا يقالن اذ كو
 01 او تر لانا د كا

 650 ىذملا لف انف لاح لا تحس ٠ هدام عولو هيف ىلا عوأو

 ىرت الفا انسوفن ىده ةحص ىلع انليلد انئاقبب ًابح دوبعملا ىلا ليملا اذه ناك اذا يا (5و )١
 ةمزالملا اهاوق نع اهسوفن قرفت فيكو هيلا اهبن نياو اهدوبعم نياف ءاوس هيض تانئاكلا رئاسو انا

 قرافم ْنيغ نادجولاك دوسملا .ىلا ليملا انه ناكاذا ىا (.*). 5 نحم انسقنا يف ةانلض اع ةردا اه

 مجال ريمضلا( ؛ ) هب نورعشي ال نيريثك نا لاهلاو نادجولاك ميما ىلع ًاماع نوكي نا يفتقي ناك
 مسجلا ماظن .نع القتسم ًائيش سيل هسفن نادجولا نا لاقو فطع مث ٠ نادجولل ريمضلا ( ه)

 مسجلا لحنملا طئاسلا يف .ام ثم الا رثآ نم هل. الو نادجولا“ماقتسا ام مسملا لج ولف هيكرو
 انينس شيعت اننابعا كلم“ 2 قبتو مودت انناكرا نا : هلوق دح ىلع اهلا

 ةايحلا يف مسجال ضرعت يتلا ءيراوطلا نا هلوقب مدقتام ززعو )١(  ددعتي يا ( 5)
 يف الثم ناسنالا ىرتف دحاولا مسجلا يف دحاو ريغ هلعجتف نادجولا اذه ىف رثؤنت تاف الاو ضارمالاك
 الثم ماكزلاو عادصلاك ندبلا لاو>ا نم ةلاح نادجولا ناب ذئئيح كلذ للعن نا اماف ٠ نب زيمتم نينادجو
 ًاحاوحا هدفنا لولا ةعتيح لاوقلا, مواؤلل قولا لاتستسسا لل شنق الاو مسجلا ضارما ٌرئاس جلاعن اكهجلاعنو
 ىلع قئئاقللا كتاكاذا يا ١..)2( خيال م ىلعلل فانم اذهو نوذوعشملا لمفي ؟ ةري رشلا حاورالل

 انبوغرم انايني ال هنا نع الضف ( 9 ) بغرت ام انلينيو قئاقملا بلقي انينمت لهف ىوهنو بحت ام ريغ
 هفوقوب اماو اندلا هذه يف انتعفنم هب امع هيلا فارهنالاب اما انئاقترا ليبس يف الئاح موق ام ًاريثكو ه

 ام ًاريثك تاروثبو ةبوعص لكب الا هنع لدحر ول دوما نم هب انيسكي امب حالصا لكل يبس يف ةبقع
 دئذيح دقفيف هنيد ىلا لصي َىَح ثحبلا ىلإب الو هلقع نلهسش نانعالا نا يا 60 رامدلا بلجن

 هلا .تكلقتا ىرخا :ةاراعا وك كسلتسي 6 نذلاب كحل ناس الاناء ىا 13195 ) 5

 لايجالا يف ترركت الك خسراو دشا امناطلاس نوكي يتلاو ةثارولاب



 و راللا وتسبب الا( ةلاتلبا + سونإلا:ىدض الكل

 )"000 05 قوشلا الا قوف اه اجرا :ىلا يلعاف ىندا نم بحلا امو

 "00 | 12 قواثيلابوين ياك ايه ود وهو ىنلا ىتح انب قرت
 ا 13 وجرت يذلا ان انءاحر انبيح انف يذلا 0

 000000 | ]و كلمىلا انويص , ةراثو .ًاروطت ضرالا يف هب انهو

 اشي اكيضقيو در الو يضقيو ًاقاعم 006-5 اضع

 ع اذا ا را ارامج هأءاشخ ا هاندرأ 6-5 هانوجر

 00 الاي ف فيسلاو رانلاب 0 قتلاو 01 سانلا هيلا انوعد

 )١ اجلا ىلا لعا ىلا ىندا نم انب قرت يذلا اذه تاذلا بح نا. (؟و 1 411 0000
 0نل زل لآرللاو كابلاو داما ةئيبطلا ديلاوم ميج يف ثوثبم وه لب انب ًاصيصخ سيل ىيلقتلا
 ناوبحلا يف ةدوجوملا ةوقلا سفنو ىهسلاب اهنع ربعملا مارحالا ماظن 1 يتلا ةماعلا ةسذاجلا وا قولا

 ةساختت الاو ةيقاصتلالا ةيبذاجلاب هتاذل ظفاحلا داما يف ةدوجوملا ةوقلا سفنو هحالسب هسفن نغ دئاذلا

 تا ةفلالا, ةفورعملا ٠ نم هنود ام راس يف ةدوجوم ناسنالا يف ةدوجوملا ىوقلا لك نا كلذب ديري

 يه ةدحاو ةياغل لعفت اهاكابناو هدا يف ءاقتراو طقف ةبسن فالتخا اهنب فالتخالا ناو تانئاكلا
 تاذلا ظفح ٠ هلوق يف م دحاو يعيبط لصا نم اهلك اهنا يا
 0900 ل دركلا فس ام هد قرثلا عيدب و ىومهللا الول

 هيندتو هبصقت مقاوملا هل هم اللو

 ةيلاذا  .ىلعا .. ىلا 00 ىلعا ىلا دوجولاى ندا نملماك# قوش

 0 ال 1 م نا هيي رءرللا القوي فا قع
 0000 | 0 ]ذإ هللاوو < رعاشلا لّوق يف ءاج هتكلو فولأم ريغ يتالثلا بح .(؟)
 انءاقب بحنو انيف ام لك بحت ب دما الإ ةبح هنأب بحلا اذه رسف مث 2

 ا او ءاجرا 00 د هم طوحر ىذلا بحنو انعاقيب انح انيف كلوت امل انءاحر تحن انتلعج يتلا يهو
 [ةاذر نكط يف مع ىملا ادع عا انق يآ (590) اكن ا د لي اكلم كلذ

 انديعف ءامسلا ىلا انوبص مث هسفن نانالاو ناويحلاو تابنلاو داما اندبعف ضرالا يف الوا اهانيلطف
 لل رفط قح رخآ ىلا ءيش نم هيف لقتنن رثكا انل قئاقملا تلا الككانكو ٠ بكاوكلاو سومشلا

 انب رقتو مهيلع هانقلطا ام لك هيلع انقلطاو انكولم 0 ًابر اندبع يا (5) ةعيبطلا ءارو ام

 ةوقلا نم انركرم بسحب ةدشلاب ةراثو نيللاب ةراث هيلا سانلا انوعدو مهلا انبرقت كقيلقلاو فوحلاب هيلا
 انتحلص» بسحبو فعضلا وا



 " هأل/ نوعبرالاو ةعساتلا ةلاقملا . سومنلا ىدص

 (1) قدا يف قئاقنلا لقملا ىلعختو اناه اماه ىلقلا ىري نا لا نيغلا امو

 «)اشملا قمعايف نادجولان رنا و رار دف

 0 هلا م اذا انو (0 0

 0 ل اذنك ام مسجلا فجسَقّرع  قراي ةنيجسلا فلا ند د11

 » ىدص لب توضالنيدلان'تكردال 2690 ئوملا ال ها
 60 املا ظنحي يذلل انتلد قلزو 0 1 اضلأ  اثنح قص

 كلي نم ءرملا غازع اذامو

 025:2 ىجر# ممولا مسا كل 0 يا ص 0 مفد هل 2

 رت ام دوجولا "ناك اا مالو تاركا "را ا
 امن انيك هلاعفا يف هيداهو هس نوكلا يف ماقلت يذلا ”لكف

 ىجدلاو دحبصلا وهىرس ادق جنلا وه انا ع يل
 اننلا روص نم هيف 0 ني ادي

 ىلآلل تيعبلا وه لوزا داوهلا وه ١١١ او هارث .ام ءانف. نيدلو

 ايلا هل سيل لكلا ريغو 0 اندوطيا :ايضتاو ايبح ارو

 كلذن ال قئاقحال الهاح لقعلاو هيناما يف السرتسم ب بللقلا ىري نأ وه يتيقحلا نيغلا نا يا 0

 ءازحا يف وهو درفلا روعش 6 مو 2 تاذلا وه كينيللا ع نادحولا )0-0 ا ايندلا يف 0

 هلالا "لالا ( *) القتسم ًاقرافم نوكي نا يفتقيو مهاوس دنع سفناا وهو ٠ هل مزالمو ندبلا
 مجرملا ىلا مسجلا يف ةلي زبلا سفنلا حومط الولف (ه ) ةراجح نم ملع يمو ةوص عج 5
 لاثما ىوهلاب ديري (5 ) هللا 2 اذه اهب ناكاملل هنع اهدصي يذلا باجحلا قير“: اهتلواحمو ىلعالا

 يا (5) توملا ةقيقتح لول يا (8) ضرعلاو رهوجلا ىدصلاو توصلاإو (ا7) بلقلا
 هاننظ يذلل انفلزتو ٠ ىرخا ةروص يف ءاقبلا انوحر ةعداص توملا ةقيقح تناكاملو ءاقبلا انبح ىدص

 نم انيف قلخم امب توملا ىذا انع مفدي ال انتاذل انبح ناكاذإ لاق ٠١( ) ءاقبلا اذه انبهب نأ ردي

 7 ىهتنم وه ناك اذا تولا دك ناسالا 2 نود ةماذ ىرخا ةروص يف هدعب ءاقيلاب لمالا

 ا الا ايندلا هذه قرافي ال ناسنالاو هنم رفم ال يذلا توملا اذه انع مفدي. ام انل سيلو ةيقيقحلا
 بحاف دلاخ هناب مهولا نم هل مس ام الا ةايحلاب ءاحرلا ن ءرم هل قبب مل كلذك كلذ ناك الو 035

 هل ولي ءاحر هنالهيف هسفن طااغم وه مأ قيتح وه له ملعيل هيف قحعتلا اش و ءاحرلا لذه كاينشسا

 هيلا

 ىذالا عفدي مل تاذا ةبح اذا هنوم د



 زرع هلقع لامو اياندلا كالت نع ةسنن تعفرت يذلا مهيب ديحولا وهو ةالقع مهحجرأو

 الا لهل راج تناقل ىلإ وقل كتانفب

 أو مهناف ا ل يدم ند لييدلوملا انثارعش ةقيلس نم اطح كلذ لوقا ال
 كلذ لوقأ امناو . مهامسا لوقأ الو ةالايخ مهعسواو ةعانصلا يف امك ءارعشلا ىلعا قملا
 '”يراقلا ديت و ها ىلع ةديجلا منار ملا كالت اوُعقو ميماق ل ادتبملا ل مهيولسأ يف 5 نمط

 نم اورخسو مهسوفن اند نم اولجنخل ًارثن اهوبتك ولو ةيخيراث و 2 رأيا دقات

 ومع بارغا

 يف مالكلا ءاماع دي نم امْوش لقا تسيل دب انئارعش نم نيدلوملل تاك هلعاو

 000 03 0و ةيخاملا روصع يف ةيساجلا راعشالا كلت نا اك يب رعلا ندملا رقهقت

 ةتفاب يذلا وأشلا هيف اهغولب و اهندمت غوزبو مالسالا يف برعلا ةلود مايقل اًثعبم تناك

 رعشلا عضو ىلا را ناعم ع نمىرأ ين راو هن دب هع ولع مويلا انلعلو

 ملعلف نيعوبطملا اتارعش نم ةدقوتم مارق مدعل "الو ةيعامجا هناغ لأ يزي بولسأ يف ٍ

 عوط ا مهاوسو ناتسورو هسومو وجوه اع مهعم انورب 7 0 ١

 مهيلع ةعيبطلا نضت الف 0 اواجيو موقع اوامعي نا لا عيلع م 0 اني

 ىلا مهب موفنب اولخدي كترا نم لقا الو .هربعب خيراتلاو هرارساب عامجالاو اهئانونكم
 مهسوقت 0

 : هذهف ةديصقلا امأ

 ”000 | 1 تا فام ما لئابنا قملاو .ةينملا .ني ام. كداؤف

 ' | 22 كلانا بلتلااكش  اهتاتح وليا لقعلا ئءارت ام اذا

 ما ءاجرلا نم هب ام قيقحتل لءاستي ءاقبلاب سوفنلا نمو توملا نيب كب فقو يذلا كبلقأ )١(
 نأ ىا (90) ؟ اهب. فنشلاو قئاقحلا ءالجتسال ءامظلا نم هب ال فقوملا اذه كب فقو يذلا كلقع

 لقعلل قئاقملا ءالجناو هيف ينامالا ةرثك نأكف نيغلا اكشف بلقلا يناما تلق قئاقملا هل تلجنا الكل قعلا
 ناعمتجي ال ضيقن يفرط ىلع



 "«هدو نومجر الك ةعساتلا ةلاقملا قة وزنلا ىدم

 ناك ةيلاع ةيعامجا يمارم ىلا اهيف اودصقو مريظن رومالاب ةنارقاو يبنتملا ينع ولف

 ا 0 فصولا ةقديف ميرفالا ءارعش اوقاف اوناك ام و ا

 عماطم ىوتر يور اذا ام انل اوعضيو 7 بواسالا كلذ يف. اوطستي نا غاي

 يف ميرفالا هارمش مهدعب هاحن يذلا وحناا اعتب نا نع ًاضوع لب  لوقعلا 000

 يذلا خذبلا كلذ مهاوغتسا ةيعامجا ضارغا ىلا اوعزني و ةقطانلاو ةتماصلا ةعيبطلا فصو

 كلذ ممرعش يف اوجهمو مهحنارق اه اواذاف مههمو:: ةعالخلا توهتساو هطسو يف اذغاق

 ىلع بواسالا اذه بلغ ىتح ءادجتسالاو يباصتلاو لزغلاو حدملا يف بيرغلا جهلا

 هلامح راصو ديقب هيفطايترالا مدعل قئالسلا ةتلئشساو عابطلا ةتفلاو يب رعلا رعشلا ةعانص

 ةلذتبملا يناعملا كالت يف بارغالاب الا موقي ال

 نيلجرلا هرانب قرحب بلقو جلاع نابثك ةنأك ةبحاص دعقي ”فدر مجرتي فكو

 ينكلو راطق ير ل نم جرخ الق تيأر دقو . نيعلا ىلا ردصلا نم بشو

 / لا نم هجورخ يف ةعيبطلا ناس ىطخ الق َرا م
 ةلامج ةهحرتلا دقيت نا ريح نم هريس اراك ١ جدتي نا نك يذلا يبارملا ءاشلار

 : لئاقلا قئاقحلا رعاش وه

 دسملا ىلع فرص الو هالص ال ١ يترتب
 ردسح نمو لغنم ردصلاكضفنو 1 رطم سلا هكر وع اك

 ٍدسالل كسنلا رما حص اق اسْرف ةنئاخ مامنالاو شعل تا

 : لئاقلاو

 ”تذبتو انيرماسجلا .يف لكشت ١ فاز لكرشلا هده | عة

 كدا منلا يف تزلانفا خلا غ2 000

 : لئاقلاو . مهاوس نم رثك ١ ةايحلا نوبحي نيذلا مه لوقلا اذه نولوقي نيذلاو
 ءادلناو ةحلص» فب انيق( علا » ىوس ماما ال علتلا تنك»

 ءاشورلا لآ اهذلا بنطال ا

 |لع فرعلا ءارهش, ناك او ةبطاق ءارعشلا فوسليف وه ىرشملا ناشلا انآ نأ 1



 _نوعبرالاو ةعبساتلا ةلاقملا . سؤفنلا ىدص «ه ع

 ا لاو هل تعفو اذا ميظعلا رحبلا ءافص ةطقن رانك لهو ابمغن ةذل اهدقني لهف

 ا

 داشرلا ىلا ليبسلا اهما الوا ةقيقحلا رمأ امو رعاش لايخ اهنا الول ينامالا ىلبحا ام
 نيا تلقف 7 ءارعشلا سوفن ةبحاص ةرهاطلا سفنلا كلت يلا اهب ت>وا رطاوخ

 : لئاقلا نم

 ”باذك هيف سيل ”قحكحدمو لطابو ”قح سانلا يدم ناو
 "بارت بارتلا قوفيذلا لكو "نيه ل البان: دولا كتنتتلن اذأ

 : لئاقلا سفن نم

 روعم رجلا قيضيمويويباطو مهل ترفص دقو نايحلل لوقا
 زدجأ رحلاب لتقلاو مداماو ةنمو راسا اّمِإ انطخ امه

 5دصمو تلعف نأ مزح درول اهناواهنعسفنلايداصاىرخاو

 هش و قالخالا يف ايلاع اسرد هب كيلع تاي لبج ةق ىلع ةوادبلا رعاش هلاق اذه
 ةمفنملا ةسايس يف اًقرخ ةمصاقلا ةبالصلا نوكت الثل مزحلاو ةفاصحلا ىتأم نع هابوالا

 ن.داوملا ءا "1 مم ةيندملا باتعا ىلع لأسي اًمئاق ةراضحلا رعاش هلاق كلذو

 سفنلا ربكو لفن :ل| ةعاتص

 000 مدس نادرو و هسولو وخوف رعش جالا نا 00

 يباو يبنتملا رعش مجرتت نا عيطتست 1 وو فرات ةريعو اهضلخا ندا: انهو اعاتخا

 يف ةتتشم لاثمالاو حلا ضعب ريغ ِكلذ نم ايش ةنم صاختست نا الو يرتحبلاو ماع
 رظنف عمجا ملاعلا ىلع هرعش يف لطا وجوه نال + اذألو . اهقسني طبار ال لاغدالا كالت

 ةبيبم ةل> هرعش نم اهاكو اهطبر كبسلا نسحو ل |نكل ةرق نفعل اهو. قئاقخلا ىلا

 327 اهينكاذ مئاقولا ىلا رظن ناتسورو هلا ةقؤ هسوم اهاك اك سفنلا يف ةييهر

 ةظعلا يف غلبا اباعج لا ا مقوب ةرتش هب اتمو'هلابخ

 فطتقلا يف ترهن ينوترغلا يروخلا ديعس خيشلا ةعرك ةفيفع ةموحرملل ناونملا اذه ةلاقم ( )١
 ا م 2 وام رهش يف



 ا نوعب ا ةعساتلا ةلاقملا . سوفنلا ىدص

 اذهو امئاد قت ال ةنكلو ققحت نا زوجي نكمم لك نا وهو (طيسب اباوج أضيا مالحالا
 ةروك كلا تداولا نم ًايلتغ اددع ناو اذه .. ابلاغ قت ال تااجتلا راق الاخ ١
 ثيدحلا خيراتلا نع ةذوخأملا ثداوحلا نا اكاهنحن لئاط ال تايلكح ميدقلا خعراتلا يف
 ةعيبطلا قوف ام ع نيعءدملا تاعارتخا تناك اعر

 ابك ةساروك- ١017 ةيظلطما

 نوعب رالاو تحسبا تلال

 قلب 5 37

 » ىدصلا محد 2

 ءرج نيدلا نا : ءارعشلا ىلع لالهلا حارتقا يف يبأر اهتنمض دقو لالهلا ىلا اهب تثعب ةديصق يه
 اذ تاق ءارعشلاو رءدلا يف ةمدقع امتردصو « ناسا يبل ةبزعت ربك او ناددحولا نم

 ”يورلا ةنر نم اهل سيل ةافقم ريغ نوكت داكت لالحلا حارققا لع اهالما تاك
 ناف . ءانغال قيسوملاك يب رعلا رعشلل ”يورلاو . مقولا بسانت نم ةيداعلا عامسالا تلاد

 رعاش ريغل يعف ىنعملا يف ةدافالا كح ىنبملا ةداحا يف غلبت

 ةقيقحلا يلح الا لامج لكن م لطاع . نزولا ريغ ميلعلا ةعانص م

 ذرملا يف ءابولا لعف ضعبلا يف لعف ناف . لايخلا لامج امل سيل لاقي ايف ةقيقحلا نكلو
 نيملاعلل ةمحر اواسرا امنا ءايسالاك ءاطالات

 تأرق اذا ءاكملا دحا لاق دقلو . ًايلس نوكي نا مزاب سيلو ُةنع مهفلا وبني عوضوم
 مهفلا كقدص اذا لعلا كنوخي نا رذحاو لدا تاي مو اثيش

 ١5١م ةنس قطتقملاو لالطا قف تر 0



 نوعب رالاو ةنماثلا ةلاقملا . رسفت ال رهاوظ "0

 لب اناا امهمدب قرف هيل نا كلذ لع باو لاو ٍ امهف 4 ةلصاو ولا ةيجراخلا باسالل

 1 يف قلقون شوش ىلا دئاع ام وضع يف اضراع ًاديدش أ 1 لعن نحب

 تداولا ىف كلاذك رمالا ناك ناف .٠ ىصعلا لاس“ ةلقافا باصعالا ينوا كترحلا
 شبل نإ نودب ةيلخادلا :تاوصالاو تايئرملا يناضيا كلذ ةحضصب الف كلا

 ةرارلسلا ردا رج امل يف ايتح ليلطتلا لغ
 ًاضراع اشي وشن شوشم اهاو حيحص اما يلخادلا روعشلا اذه ىلا ةبسنلاب غامدلا

 قودللا ]اك ماك ضيم اماو

 يه ضعبلا اهيمسي ا؟تاليختلا هذه وا يلخادلا روعشلا اذه ىلوالا ةلاحلا ينف

 وه عون ىلع نكلو ًاروص وا ا وأ ا وص عمسل اننا ينعي ةطيسب

 ضرعت ثداومحلا هذهو انيف يرجي أم قيفحتل تقو انل نك 3 تو اذه

 ةريثك ًارارم مهعماب مهنوعدي نيرخآ اوععم نيذلا كلوا ةلج نم انأو سانلا لكل ابيرقت
 ينوعدي يذلا | قمل قي رطلا يف انايحا تفقو ينأب يل ثدحو مهفرعا سانا نم ابلاغو
 2 0 "ل ديم 0

 ضعب هيف ليز ثيدح ىلع نورمتسيو 0 7 مهعمسأو ةليوط ةدم دم انماما
 لوقعلا باحصأ نم نيريثك نع تيور دقو مدقت اممردنا ةلالا هذهو . فالتالا

 صاخشا عم 5 هسفن لاخن درفنأ 3 ناكف ةمئرلا هذه نم وسور كاح ناح ناكو ةفاثلا

 كاردالا يف ينقو شي وشن. ىلع لدنو ليبقلا اذه نم يع مالحالاو هنوملاكي

 يف اك مئادلا 00 0007 ةلاح يف 1 0 اعاد دشا ةقلاثلا ةلاذتاو

 تاريثألا لقتف اهسفن ةلقانلا د ف 00 0 0 ل : 0
 اهمقيقح ريغ لع ةيحراذلا

 اثايحا ىرن اذا : ينأي 0 لاو الا هداه لثم ىف نكمملا ديحسولا ضارتعالاو

 03117 لع بيجاذ تاليختلا اهلا يشن وأ اهي: يحوت وا اهنع»ىنت كمت لوم كابو



 لولا نوب راللاورةبماشلا ةلاقللا نيش الل هارلغ

 ءاضعالا ةنوعم نودب ةيغامدلا اهزكارم يف اسأر اهبف يحيو منتنا هناساسحا لكل يغبني
 تاقوالا نم تقو يف نوكي نا مزال ةفلتخم تاريثأتل اًضيا ةفلتخم دك ارم يه يتلا رخألا
 ةنلتحْلا رماوالاو هيلع درت يلا تاساسحالا 5 قف ني ليتنا 3 نورك ال

 روعشلا نم ماظنلا اذه موزل ىلع ىلجا ناهرب كلذ ىلع انلو . ماودلا ىلع اهلسري يلا

 ةكاذلاف . هيك لذلا:ٍكيلاغلا لع ةزدصم يذلاو ضراخ ريثأت نوعي لخالا 0

 ونار لل سمك ب اكل جراخلا نم اتباس هيلا ةلسرملا تاريثأتلاب غامدلا ركذت
 ل 1 7 كا روعشلا ف : لاحلا وه 6 ةضاخلا ةيجراخلا

 ناو ةيجراخلا تارئؤملاب ةلصاو هل ةقالع ال ىن ضحم لخاد ريثأت وه يلخادلا روعشلاو

 حد دك اجا قف دق بإسلل هف عي ناسا قلص اهيلع يب
 ةرك اذااب صاخ رخآلا ضعبلاو ةكرم وا ةطيسب تاروصت روصتت يلا كاردالا ةوقب

 مالحالايف دهاشي اكةطيسب اما يهو اًقباس اهب رثأت يلا ثداوحلا روص غامدلل رضحن ينلا
 غامدلا ةلاح يف ضرم ةجينت توكتو ةيداع ريغ وا تاليختلا ةعيبط سفن نم يش يلا

 ةئاوالمو آه َض راع ضارمال ضّرعم ةايحلا ءاضعا يقاب لثم غامدلا نال . ةيبصعلا

 هوجو ةلمج ىلع نوكي ايبصع اللخ ىمست نا حصي ضارما . ةيفيظو وا ةيوضع ةمئاد
 بييطلاو ضيرملل سأيلا بلجن يلا ضارمالا نم نوكي انايحاو رهاوظ ةلج ثدخيو
 ياما يف دهوش يذلا يبصعلا للخلا اذه انل حضوي ام هضارمأو غامدلا سرد فو . 57

 نطفتك «بابسالا ذا ىلا رظنلاب ارسات خك ناو اكض شما

 كرد كيم لك مفرل ينكي هنا الا ةيويحلاو ةيوامكلاو ةيعيبطلا سيماونلا ةيقب ءالج

 ليبقلا اذه نم
 اريدك نيوواض نذا :نينطو .طوفلم توص نوي ردصلا 2 ىس قرا 7 0
 نيطلا سوتك- ١ بكرم ظوقلملا توصلا نا ئزتس ابيب قدي الة لا

 ةيبعا وا قلفت الو: لوالا انعامم نم بجعتت اذاملذ . طيس اتوص الا ره ا ا

 <؟«س »و ٍلخاد اهردصمو ىرت ةروص ندي فلا ةهج نم كلذك قرفلا أمو . الل ىلع

 سل نايلخاد ا يا دحاو ردصم 0 امهالكو وضع نافجر وا ةضراع ةربرعش#



 ةدع درسف خراتلا ىلع هيف هداهعا لج لعج هنا ىلع . عوضوملا يف بتاكلا ضافا دقو
 نا تيأر كلذل . ال ضرعت اهاتف ةيماعلا نيهاربلا اما . مدقت اب ةبيبش ةيخيرات ثداوح
 ءيشلا ضعب رمالا ولجت اهلعل ةينآلا ةلاقملا يف اهيف مالكلا بهسا

 رو | 0 0 تاور لحل يسئل وصملاوعب عامنلا نا قع 0
 الا اهنئاظو مامتا | يتلا ساوحلا ءاضعا ةطساوب ىوقلا هذه هيلا 0

 ساوحلا ءاضعأ نا اذا مهنيف . ةدام هنوكهرابتعاب ةيحصلا غامدلا ةلاح هب حمست ام رادقع
 قف اهيف حب نا رداق هدو وه يذلا ماعلا كرملا ىلا تارثأتلا لقتل تالآ الا تسيل
 حلا يف ةوقلا هذهو . هكح بسحب ةمزاللا رماوالا رادصا ىلع هل ينلا ةوقلاب اهررض
 00011 ل ةدلاو لاوحالاو صاخشالا فالتخاب فاتخم لمعلاو ىهنلاو رمآلاو

 دك ل لاو رولا فك كح
 000111 رتل وأ رعلاوا عمسلاب روعشلا قي راسم الع مهني كلذ نمو

 ءاضعالا هذه ناف . رخألا ءاضعالا يف سيلو غامدلا يف نوكي امنا روعشلا اذه نا سمللا
 ع يذلا وه غامدلاو جراخلا نم ةيتآلا تاريثأتلا اهيلع مسترت احوطس الا تسيل
 ىلا روعشلا بسنن' انلمجي ام اذهو اهسفن ءاضعالا هذه تراكم يف اهيف <ح امناو اهف

 وه عمسلا ركرم نا ىرخا ةرابعب و . ةقيقح غامدلا يف امقاو هنوك لاح اهسفن ساوملا
 زكرمو مومشملا كردي يذلا وه مشلا ركرعو رصبي يذلا وه رصبلا زكرمو عمسي يذلا
 ناثذالا سيلو سوماملا كردي يذلا وه سمللا رمو موعطلا ىلع 5 يذلا وه قوذلا

 9 اخ ا ىممس روعشلا اذهو . داحلا رآ نايللا را فرالاوا ناتشلاوا

 000 لا لال| اذهل ةلقاتلا مو ساوحلا قيرط ىلع غامدلا يف روعشلاو
 0000070 ال1 انمأ اذا اتكو .. اليحتسم ًارماو ايرغ الوق يأرلا ءيداب يف
 لكراك ول هنال . ةلصاوتملا ةريثكلا هلامعا يف منا حوضوو رثك | ماظن ىلع غامدلا لصحي

 يف موقي يذلا يلخادلا روعشلا نيبو هنبي لصفلل جراخلا نم ساوحلا قيرط نع تا 2105

 انم عمسم ىلع تئاص دو>و نود نم توص عامسو انماما لثام ريغ صخش ةيؤرك



 ” اوعي راالاو ةيماثلا ةلاقلا 1 نو الحار

 ذشنيح ثدحيو ىتش لاع تحن رئاه ةليطي كلذل مزاللا تقولاو . حاورالا هميلسنل

 ا رثلا هذه يفو . يرجمحلا حولا ىلع ا ريرص توم يننب تاوصالا لي

 2 در رخآ لق فرطب ام اماو حاورالل دعملا لقلب اما ةيرحملا تايكلا
 مهملا لمعلا اذه ةدم كرت ناك ديلا نم ًارهاط هدحو قي يذلا قدرا نايل
 ةمدقو ءابطالا دحا ةعمو يناثلا مويلا يف رضح رسلا فاشتك اب رتسكتل نقيا ايف

 تالاؤسلا ضرع دعب حاورالا ءاعدتسا رظنتسي مل ةرملا هذه ةنكلو ةعنقينا دي ري ركنك
 نا ىنخي الو . هيلع بوتكم باوجلا دجوف حوالا ذخاو ةدئاملا تحت الاح هدي دم لب

 ةباتكلآ ةعرسو باوجلا ميقوت يف ًادج ًارغام نوكي نا دب ال طيسولا

 نوعبرالاو تنماثلا حلاق

 *« ”"'رسفت الر هاوظ )ع

 « نايرود ةيروكلا 2 د بحاص ىلا

 ةدب رج رع 0 40 د عال (2 مسا تحن لام مكلاانرج 2 ا

 عمس هنا نم يزيلكنالا « شتيفلد » روتكدلا اور ام نأشب « لانويسيتيتساكلا »
 تبب نم برقلاب رام وهو كلذ مع ٠ . هعمأب هوعدب بلح ةنيدم يف قوتملا هقيدص توص

 رن هقبدص نا ديرربلا رابخا نم ع دقو كرو وو لد هقيدص

 تطال روج كد ةب رغتسملا ةثداحلا هذهنا رهاظلاو . اهيف هيدانب ةععس يتلا ةعاسلا

 يف ةناكملا يوذ ضب تاثحانمل اعوضوم تناك ثيح ةصاخلا يداوث ىلا ةماعلا كندا

 حاورالا ةاجانم ُ ةحص ىلع يلج اهرب مهمضعب اهبسحو م

 ةناتسالايف عبطت يتلا « نايردو هيروكلا » ةديرج يف ترشن ةيوانرفلا ةغللاب ةلاسر ناونع ( ) ١
 ةلحم اهب رع دقو ةناتسالا يف تنك موي اهتبتك ١811 ٠ ةنس ربوتكا 65 مراتب رداصلا اهددع يف

 م



 نوعي رئالاو ةهباسلا ةلاقملا : ارحنسلا ملعلا نم نا 4

 نوعبرالاو تعباسلا ّيلاقلل
 0 2 ملعلا نم نا لع

 لك اذا انرشع ىف ىرن انك اذا ورغالق لمعلا يف انت داز اماع ناسنالا داز اك
 لكشي و ضعبلا اهعنصي ًاروما تاعانصلا يف ناقتالاو مولعلا يف قيقدتلا نم هيلع وه ام
 لحن ”هدنع مهولا اهب لحيو ةيناحور روماكم هضعب اهلبتقيف نيريثك ىلع اهرس فشك
 بوعشلا عيمج دنع ةدوجوملاو اهتحن لئاط ال ينلا ةذوعشلا نم برض اسما عم ةقيقحلا

 مادختسا ةعانص باب ررم اما اهكو . بعش لك حور بسانت ةغاتخحم روص ىلع نكلو

 "ا اتكلا ليبقلا - 0 ةلطا دباب قمزامأو 500 نا يظل فرقلا

 مهسلاجع يف موق 0 توف ام ا عنص نم اهنا اهباحصا يعدي. يتلا

 ةلأسملا هذه نأ وه كلذ يف بيرغلاو . نوعدب ام ةحص ىلع ةعطاقلا نيهاربلا نم ابم م

 ةيعجلا 5 ع اهيف ةثحاملا ترجو ءاهلعلا تاعاق ىلا 0 ةماعلا فوعص تقرتخا

 000 ككل ًاريخأ ضرعت ى ضعبلا راكفأ تشوشو ةيزيلكنالا ةينلعلا
 نايبلا كاهو هكرداف ندنل ةسرد» يف ناويملا عئابط ذاتسا رتسكتل

 هلآاسو حاورالاو سانلا نيب ةطاسولا يعدملا رتاه وعدملا هيلا ىموملا ةمالعلا د

 اراهج بواجي ال حاورالا نا ىنخي الو . هنالاؤس ىلع ةب واجملل حاورالا هل يعدتس نا

 دعما يرجحلا حوالا يلفسلا اهحطسب قصلأ طيسولا نوكي ةدئام تح اهلمع نت امو
 تحن هدي عضي ناب لئاسلا طيسولا رمأي ةهبش لك ةلازالو . ةيحورلا ةب وجالا ةباتكل
 نيب اعوضوم نوكي ملتلاو ةعضو ريختي ال ىتح هتوق لكب هيلع طغضيو حوالا ىلع ةدئامل

 ةمدختسي نا ناسنالا عيطتسي ال ثيحب حوللا زاوربو ةدئاملا

 "007 قاري دخاو . ةيجورلا تاوقلا لاعفا نم ًادج لهذتم ناب رهاطترةكتلف و
 ةدئاملا تحت حوالا لاخدا دنع ةعرسب باوجلا بتكير اه ناب دك أنف ًاديج ظيسولا



 1" نوعب رالاو ةليداشلا ةلاقملا 1 ةليل ظ

 ةعباسلا ةلاملا يف اهنلا:راثملا ةيركصلا ةمزألا ىأ و لا ىف ةيرالا فسر 2 لذ

 00 لاو

 لم يبون نم توحص
 هط

 ريفصو ريرص اهف
 1 مى

 0 ةرحرخ

 د
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 ”لبج يردص فوفو

 "قرع ينج نمو
 ىوكلا حوتمم فنالاو

 اولا بحس يف دج
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 0 وحلاب انا اذاو
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 رم اواو كا

 ًاضيا ىنعملا اذه يف لاقو

 تلخ اهنا ول ردصلا كي ةلع يبو
 يتقلخ كم: اهشلاو ينتمزت دقت

 ةلظلح قاقزاف ١ اه اذا" ب داككا

 ىرولا يب قلك ثرطط يب امو يق

 فيض (+)>- ةيازطاعا تقر | ١

 0 لا يك افا

 (0 بتونلا توصى ًاروع

 برط يعاد اهب سيل

 ش لياصو

 بجللا عاونا لكو
+ 

 بشي 3 م

 ببصلا لثم ردحنم

+ 

 بارقلا هاوفاك 2

 كافاك لام نكت

 31 تدر هب وطر

 بطح ام هيف بطلاو

 « انأ » نم سفن « انأ » نم يب ام عزانل

 عام تمت مولأ ”ترصف

 « انا » ينركناو ينادجو كشا

 ةفورعملا برطلا تالآ (*)

 ىضللو



 نوعب رالاو ةسداسلا ةلاقملا . ةليل قرا 951

 ”0000| لآ |إإ انناكه .ةئيقملا انتحابم نم ةيقازلا مالا نم اننيينولزانلا انب رخس ىتح

 بازحالا الا انصقني دعب ملو مالا هب
 تايلاكلا نم عامجالا ماظن ين يه لوقلا اذه يل زاج اذا يتداس اي بازحالاو

 كرم أشنت لب اهلالتاب نوكي ال اهؤشنو . تايرورضلا لقا ىلا ةجاح يف لازن ال نحنو

 اهّوشم ًامسج مهعامجا ماظن يف اوقلخي نا نولواحي انؤامعزف عامجالا لمتكاا ىتم اهسسفن
 هللا اوقتاف ٠ مهءارو ضممي 5 ىزنو اوضهميلف ماسجا الب سوؤر انءامعز نأ تبثا يلو

 ةعفنملل بلجا كلذ . تاباغلا اوذبناو اهتحاصم ىلا اورظناو اهاده منا يتلا ةمالا يف

 رخفلل ىعداو

 راكفالا لسلست نكلو عساش نوب بازحالا ىلا لالهلا نف عوضوملا يف تب ينارا
 اهلامعا لك يف ةعيبطلا ةنس : ببس لقال اهاصقا ىلا اهاصقا نم كالقني

 ناتيبلا ناذه اهيفو وجوه روتك يف مهربا يدنفا ظفاحل ةديصق هيف تأرق من
 00011[ 31 الأ وتعلا هداج ١.. يذلا ًارطس ؛قنملا :بتك
 9 || 4 رتل دانك ١ ..بنذم ا ةنع وفعلا .ءيزا

 ”00 ا د ا آل نيت صويمرملا ناينيلاك هرعش سب هبارطا الو بس ظفاخو
 نامزلاو ناكملا تيسن لهو يل لاق كتعاضا ةرهشلا ”لعلأ هل تاقو هلالقا ىلع موب هل
 تايبالا هذه هيف هل تأرق مث . نيلوقلا يف ًاقداص ةتدجوو ينع ةتفقواف ٠ ٠ ٠ تيسن ما
 < ماشلاو رصم » يف

 ركوماظ ما رصم اي مهتلظأ كونب انج امو تينج اذام
 كوحنم يذلا قوف مهتحنمو .هلهاو حومطلا برغلل تمسبف
 ئكوخا تسع ناو ماشلا نطو !نااطعاو ماشلا هجو يف تسعو

 دّرخت رايطالا تماقو حابصلا جلبنا دقو . ةبونلا ماتخو ماتخلا كسم اهب تاكو
 نم نا لقق تنسحا ناف تت امك راكفالا نم ىنلاخ ام هيف تنودو قرولا ىلا تمقف

 نيئشنملا ماما ةثيدحلا انتضبم خيش لوقب ةيسأت يلف الو . ًارسيل رسعلا نمناو ًاريخ رشلا
 افورعم يل ناك ك لقع سايقم اف قع لع نكحا ةئلصف : سراف دمحا خيشلا



 "؟ :ه نوعب رالاو ةسداسلا ةلاقملا . ةليل قرا

 راك هيف زعلل ملاعبو هككم مساوو دواد نبابوا

 وامل روس للا ٠ ايو كا ا
 ءارعشلا كفو وع ناك جراد نيا كيلو ايا وتك كنك ل

 000 ويعاناَن

 سولجلا ديع موي. ةناتسالا هلوخد اهب فصي وش كلب دمحال ةديصق نم تايبالاو
 اذه ماهتوباومل دمحأ نا ةعسقم تلق راعشألا هذه ةوالث نم كرم الا

 زايغتل ىشي الؤلط اذا

2 

 هل نكي ملواو عزانم الب ةيبدالا تالجلا خيش تلوانت كلذ لك نم تغرف امل مث
 ةيغابجالا ةئئاقخالا تالاقلا«:لكاطو تلا تاذاومان ةياءركل رة راد
 كنظاو ةيارغلا ةقااو اننا: وب هب لا ةيخيراتاا تاياورلاو ةب وغللاو ةبداصتقالاو

 ممصوصخ برعلا:بادالع هحاض ناذيز ,لصفو (لالطاو لفصل ادي كيرا كا
 ةمالا هذه [.راوت ةعلاطم سانلا ىلا ببح دقق لضف هيلع وبري ال ينالسالا مدتفلا دعب

 يف اهمداغم نم اهندمت ءيل آل جرختساو « هتاياورب مهملع ابلهسو « اهتويكو اهتضهت يف
 زكتبملا فاؤملاو ديتيلا ءىقنملا لضفتهل نيرمالا ىو ء ةلانلوا

 ورع اذعهقو ةزيكغ ةسدانسلا ةننلا نا لزالا رعكزء ىلا كتم 1
 قوذ نسح ىلع لدي ام ماقملل ةقفاوملا تالاقملا نم ثحابملا نم اهريغو ةيخي راتلا ةناغرف

 « ماشلاو رصم»و وكمال هنو ع رار عيضاوملا ءاقتثا يف هبحاص

 7 سما أطميفو نسم انتكتامن تعش

 بادحالا لبق ءامعزلا هيف هاث اكل العمل ىضوف اندنع هيف تغلب يذلا رودلا اذه يف

 0000 يدتبمو مهراثعيف مالخ ستجتك 'انلا فرغم 2 ءاقترا بايسأ سردف

 اتاعر (يوؤر ف الاء اط درعو ال ابازسا لع قي برا تع ترانا

 قرفلاو ندع لدعو دخلا دبع ملظ يلا ةراشا 0 ديل | دبع حدم يف قوشل ةديصق نم 29

 أمهنم لك باب يف ءارعشلا ماقم نيب



 ربك ١ نم هنا يف فالخ الو يللازغلا دماح يبا مالسالا ةجح ةمجرت هيف ُةتأرق امو
 هسفن ةيب رث نع هلوق ىلا اهيف تلصو ىتح . مالسالا يف ةفسالفلاو نيحلصملا نيدلا ةمئا
 كلذ نك ذف « ةنوروملا دئاقعلا لع ركاز دياقتلا ةطبار ينع تلحا يحرز حقن

 هب هب ىنك ثوروملا ءاداقتعا يف ككَكَمي امالا كلذ يف نكي و: 1 ا يف هلوق

 « ةريملاو ىمعلا يف يتب رصبي نمو رصيي ملرظني مل نمو رظني ل كشي مل نم ناذ ام
 كل ريك نبيدلاو ؟ نب ًايضقانت كديحو اذا > هانعم ام رخآ لحم يف ًاضيأ هلوقو

 ”00 0| نإ دق ىف تلقو < فعضلا ةمهني نيدلا يئرت نا نم ليوأتلا ىلا دمعت نا
 ٍ ال ارا ى احا بري ال مامالا نع لكم

 ديعب ريغ دهع نم دئارملا تاحفص ىلعو بتكلا يف رشنو ليق اب كلذ تلباق مث
 :رم رامح لمح لك هنا هدج تامارك نم نا » تاماقملا يوذ نم خياشملا دحأ يف

 راثعلا نمأت فيك مدقت نم لثم اهيف ةما نا تلقو « رايخلا
. 3 

 كيلع ىنخأ الو ٠.٠ دجأ اذامو ٠٠ الر تداول كلذ قفة غرذن نا دعو

 ا 118 نيكرشوا : يكرس ةلج هذه تقف . ينع يترس دق ينأك ترعش يناب
 00 1105 تقل 5ق اهاليعةئادح لع هذه ةتلعو ريبمشلا نئفمملا

 يفاحص لكن م لعأ وهو هسنن نع كلذ هحارتقال بجعأ و هوجه لوا تأرقف
 هلوق زاجلا ةديصقيف ينةقوتسا دقو . فولأملا هقي رطنع اًئادينأي ال رخفلاو . جاورلا قرطب

 0000 17 كضدما كاوا ٠ ١ قلكت هلق نادل كاثم ءاجيف

 ياحنلا ضايف يدنفا سايلا اهمظانل يضو
 ةين الا تايبالا تأرقف ءارعشلا تانسح باب ىلا تلقتنا مث

 يراقلا ناسل ىلع باتكلا مأ ابنا نذلنلا طفلان لك إف

 رابحألاو ءاهتنلا ةلدأل عدت مف كولملا كلم ىلع تلد
 راكنالاو كلا ما وحمت  هعنم يف ةرظنف هه كش نم

 هلوق ىلا - طيس ناهربلاو تلق



 نريذلا نوعبرالاو ةسداسلا ةلاقملا . هليل قرا

 ءالعلا ضعب لعل تلقو . « بيرفلا ءافشلا »و 4 ©) ايباسا » هيف تأرقف . مهاضفب

 . اهرس مل لم ةبارغل وا مهيلع تاطنا دق ةليحل روظنملا ءارو ام ىلإ انب نوعجار

 وأو : ميلبق نم ميليم لاي ريبكتلا )»ع وزوريمل 0( نييداملا تايلقعلا ءاماع خيش نا برغالاو

 بئارغنم فورعملا عئاشلا ىلع كلذ قيبطت يف ةب وعص اودجي مل امبرل الياق اودهنجا مهنا
 نسومانب قامعن اذام نكلو .! ءارولا ىلا ةزملا هذه. نكلو ةيرقطل | ىوته نعول ا
 تائراوتم جيسن ناسنالاو « ةعجرلا د

 اهم ىنققوتساف اقر يدنفا الوقنل « وجوه روتكش» امناونع ةديصق هيف تأرق مث

 ناتيسلا ناذه

 ادبعاو ةاسق تاداس نيقيرف مهلظ ءاش الثم اوتابو انتبو

 ادمحاو ىسيع قيزمتل نينيدب اولسوتف اننيب اداحما اوفاخو
 ؛ ديدحلا يّرعملا اذه وه نم تاقف
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 لالخ راوناب ابف .الالت رامات, اذاور ىرخالا تددمو ةدنحاولا يدي 5

 مامالا رصعلا اذه يف مالسالا ةجح نيدلاو ةمالا ديقفل هربقيف ةبزعت ربك انين

 لئاتلا هدبع دم خيشلا ربك الا
 ملا“ هيلعب كنك ,.وأز بأ: ل و قعر لاقي نام كال د

 مئاعلا هيلع يضقت نا رذاحأ ةحالص تدرا دق ايد نككو
 عم هلّقع لقع نيدلا ىلا لصو اذاف رما لك يف هلقع لمعتسي ناسنالا نا بيرغلاو

 مارك ءايلوا مهاب انعيمج مسن مل نا سانا اهعضوو لوقعملا ىلع اهتاياغ تينب نايدالا نا
 د_يشر خيشلا نا رهاظلاو . ةريبكلا لوقعلا يوذ نم يأ ماظع لاجر مهماب فالخ الف
 راغص هيلع هلخدا امث نيشي ام لك نم نيدلا ديرجتل لاقعلا اذه "لح هرانم يف ىخوتي

 ةتقيقح هل هسنل ةيلاعلا تاماقل باحصأ نم ةلفاسلا تاياغلا يوذو مئاعلا راك نم لوقعلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يهو
 بلا ىف" يطال حل اهزمأ,ءاملللا مايتهأاا نم فطتقملا «ركذ ام ىلا ةراشا ةريبشلا ةةربشملا ( ) ١



 كتمدقم يف انتدعو اكاهقح كنطخ يفوت نا كيلع يبني امناو اهارجملب وحنو راكفالا ىلع

 ةاجادملاو ةاباحلا بنتجت ناو ىوملا عم ليمن الو كيلع ولو قحلا لوقت ناو ةفيلبلا
 ءاملا يف عدتضلاكو أ « ىسوملا علاك » كارا ينال بذبذتلا 100000

 ءيكسمحلا ترض الوق عدفضلا تلاق

 ءام هيف يف نم قطني 2لهو ءام يث يف
 7 اق كشنت: نا نم افوخ حيرص مالكب اهوقت نا رسجت الو ةقيقملا ىلع موح

 قياقلا نيل نبي داقتنالا ينو رمالاو ساقلالا نبي بلطلا ين كنا لمجت ناو كاذ يضرت
 جبملا اذه جبنت 0١ ةلاجر نوطاخع لاحر مالك كمالكل مج نا ىف ةيوقو

 كل لبقتسملاف
 إد عسسل

 ” ةدرالاو هيداسلا تلاثللا

 « ""ةليل قرا »

 يتثادح ذنم يقرافت مل اهمال ءاقدصالا ىفوأ يل يه ردصلا يف ةمزأل يتتيل تقرا
 تذخأو . ًالاقثأ ردصلا ىلع نأكو تببنتاف . - قيرطلا يف ككرتي قيدص نم كو
 ال يذلا "لعل تلق ينليل لوطت نا تنخو ينليح تلق الو . ا جلاعا اك دعاحا

 00 0[ ةيسعلا للعلا نال . ءابدالا تاحراطم هيف لمتت ءابطالا زيقاقَع هيف مجتت

 ١ ةيناسؤفنلا لماوعلاب لوزتو

 ا” 0 ؛ اتفاحو « يدودتلاب ةمهلدملا ةعاسلا هذه.+يف يل نبأ نم نكلو
 ٠٠٠ ةمولعم ةعاس يف الا نوكي ال راهنلا يف مهنم يبصنو « نزاخلاو

 ال00 اا رك لوح امىلا يندب تددف' : قاروالا نوط نم كلذ بلطا تمنف
 01| ىأ تفرع كنطاو اباكةيبرعلا راطقالا نيس معلا ءاوا رشان تالجلا خيش ىلع

 رارقالاو مهركذ ديلختت هدحو ىنككراث آلا نم هاوس هباحصال نكي مل ناو . فطتقملا

 20 يدسعا# مدرع 14 هنا نط راجألا يف ترش: (1)



 ١ نوع والا هلم اكينازةلاقملا نب قوشلا ىف كارل

 لادتعالا كلش كلنا نأ تالصق ناضلس ةيبلا كتارا رك تطيل

 نُف « ةشق » دئارجو « ةشرف » دئارج ىلا اهدئارج مك نيفرطلا دج لا ناكيدا

 ةرورض كلذب تفعض نكلو نوعرف اصع هيلع ترهش ىسوم اصعب هذخأت نا مطتست مل

 عومجا ىلع ءىبسلا رثالا نم كلذل ام ىنحي الو: ةصاخلا اهعماطم تن وقو ةماعلا اهفدخ

 راكفالا لي وح يف ةطلسلا نم مهيلع اهل ال

 ةئيذبلا تاقي رولا كالت اهكلس يف جدا الو اهيلع لّوعملا رصم دئارج نع كلذ لوقأ
 نوكيناب ةموكحلا ىلع يضقت يتلاو لقمت نودنم ةينايبصلا بلاثملا رشنل الا دجوت مل يلا

 يلع كال تا مهدنع سيلو ةفاحصلا ىلع نيلفطتملا ءالؤه لثم عدرب تاعوبطم لق ال

 هذه ناف ةيناعلا كلاملا يف عبطت ينلا يا ةينامملا دئارجلا كذ كلذك لنغاو يبدا وأ
 اهنال لب ةعفتم ىتدأ امل سيل اهمال ال الع اضقلاو اهبجتل الا لقاع اها كا

 لكب مسقأ يناو ريرغتلاو ليلضتلاو قيلقلاو هيروتلا الا املنأشالذا رض يآ
 هذه تعجل :ةطاشلا كب ل ناكو ةريكك لا كلاما ىف تاو اس ميظع
 يف مهتيقلأو ديدملاب اهباحصأ تلككو مومعلا نم دهشم ىلع اهتقرحأو اسادك ١ دئارجلا

 مك نوبواجيو مهير نولب ايو مهر نلودسوتب مول ىلا نوجسلا

 تدعو ينلا ةطخلا نال ركرملا جرحوةطخلا ةب وعصب ترعش دق ريصبلا اهيأ كب ينأكو
 لها هيف ريسي يذلا ممتجملا لثم عمتجم يف ًادج ةبعص لادتعالا ةطخ ينو اهيلع ريست كنا
 امد كداقتا هلع تدقتا اذار هس غلابت ل كلنال كا ل تحس اذا قرشا

 نيلاطا ىف كح

 لقعتلاو رابتخالاو ةيندملا نم غلب عمتجميف الا حجت ال هذيك ةطخ نا تماع كنأكو
 ىوحلا ىلع لقعلا هيف بلغيف عومجملا ناطاس ىوقي و دارفالا ناطاس ةعم فعضي اغابم

 ةجر اهجرت ال ىتح هباصعا ىوقتف حدملا ةرمخم ركسي الو داقتنالا لاهحا ىلع ىوقي ىتح
 ْ براملا ةره اهراس ا

 اهتجيتثو ىلوا كتطخ ىلع ةرباثملا نا ىرأ يناو هلج كرتي ال ةلكل اني ال ام نا ىلع
 ةوطسلا نم دئارجلل ام كركرميف ناكنم اباهجي اليتش تاب وعص اهتضرتعا واو مننأ دالبلل

 م1



 0 هلال اكان ملا( نشارجمللا سف

 مايالا يدامت ىلع لبملا » ةماعلا لاثمأ نمو ًادج ميظع عمجتم رثا هل نوكي رمتسا اذا
00 

 2 لوالا ةوقلا مب ةيعامجالا ةئيهلا ىف ايي ىبلا تاوقلا نم ةوق دئارحلاف

 أم عمتجما اذه ىلع عيطتست اهمال ةندمتملا -- يف لوالا ماقملا اهلو يا انالا عمتجا
 ا 1| 8 لداعت نياوقلا ةوق الو شويحلا ةوطس الو كولملا ةلوص الف اهاوس ةعيطتسي ال

 نإ قرألا ال اعز تانيه.تالك ليقصلا ساطرقلا ىلع ليئض لف طخب يذلا بتاكلاف

 دح دلع فش ال دصن هام ا بهذه ناك

 د ل ل سار 0 مقنلا ةريثك كيلا دك تناك كلذ 3 أذ

 مطار 5 هيسنتلا قرط ت 0 اذا مقتلا ةريثك نوكتف 00 ل 0 1 508 :

 يف طخ ال ةغاب ريهانا نيب ةقد كَ ”يدابملا ثبو حالصالا لبس ىل َ 0

 0000 لانو ! دحلا نبعلاو ةنشاحلا اول اللا ل نئاسلالا

 0 اهنطخ ناس 55 رك يوي كاب كلذ ليفت كا ةئارطا اما

 كا كو لقاع لك هيلا حاتريب ام ةماعلا "ىذا و امان ةكمدتم ىف ايوا اولا

 0 000000 15 ناكزلا ليقتسم يف ةلئركلا هذه تيقعت' اذا .كنكلو ”يراق لك ةنم

 لمعلا ام كلل اولاق اهباحصاي تولخ اذاو تايلكلا يف اهنامدقم ىلع قبطني ال تايئزملا يف

 يرحملا لوق هيلع قدصي عمتجم يف شيعن اا نحنف
 يسم تلطا حيحصلا تلق ناو 7 قرص تعفزا لاخلا ةكبلق لذا

 ا 11 لآ رطختو انضغعأ انقدص اذا انال ننزطضم كلذ لعفت اعا' نحتف

 ماقرأ عومجم ابلاغ يم يلا انتورثو . انتدي رج دراوم تذج الاو ىرخا ًانايحا ةافاجملا ىلاو
 نواعتلا تاعورشملا هذه لثم يف قرشلا لهأ دوعت اذ لوامم د لع انعام لان

 نا لاقي قحلاف مهاوس ةنم أرب مل ناو دئارملا باحصاب قحلي راع وهو لاملاسأر عمج ىلع
 ١ الابلطأ انلز ام نييقرشلا رش ا ا هللا لع قارا فمما

 بيغرتلاب يلا نوْدَحْوَب الو لاجزلا ا نوذدَخْوي ال لافطالاو يتاسنالا عمتجما ةامح

 ” لاوغ اذهَو . ؟يلعمل او كلا يدان مو كنم اورفن الاو باهرالا وأ



 56 نوخبو لاو ةسماخلا ةلاقملا 3 1 ىف دئاولا

 اسسورو 00 هماصن ل 0 فدناف ةرهتؤو ةينغو ةريغصو ةميظع نم

 رعاشلا لوق يف كت حبصا اهم أكف مامطملا اهتجاه ايلاطيا ىتح اسنرفو ايناملاو

 0 1 اماس ىحو اهالك اهلاره نم ادب ىح قلاع لميا

 عوقولا نم اهتياقول اضيا ببسلا نوكيس لوخا يف اهعقوا يذلا ببسلا سفن لعلو
 ةيب رغلا لودلا ةك احم ةيضي- ىلا اوم لوحتيف. اليوط انامز ةينتحالا لوذلا 0

 دحاو سنح نم ًادحاو اموقو اذجاو ايزج لتنيح بيرق يبدع باشا
 كللذلو لال كتب الا | اك انو لالتحالا عماطم مع درتف دحأو نيدو ةدحاو ةغلو

 00 اك ةحلصم 1 اهاوس ةحلصمل ةرملا هذه لغتشل ةيبوروالا لولا فا 0

 امل نمضا ِىق الاو دعب ندو لبق نم مل ابلتسم نيصلاف مويلا ىَح رووشملل

 دس ها ت3

 ل روعب رالاو 0 هلال

 ا

 ةنيلع توتي اراتنإ يتلا دئارجلا نال يعصر

 . اريثك نواره نيذلا نور ناك اذا الا اه نال هيك تاس
 د و نيذلا ددع نال ليبقلا اذه نم مظع ا انيلع دخوتا الو قرشلات

 قببس هلجال ي كلا ترعلا هما يري شؤم زا لل لا

 اك : 1 0 ٍْ 5 اهرتا نال

 فيعضلا لءتلاو اهرارمتسال لهو وال ناسن الا ةنلش م ادح منعا راكفالا ىلع اهماطلسو

 )١( ةنس ريصبلا يف ترشن ١851



 نوعب رالاو ةعبأرلا ةلاقملا مدئاكملا 0 3 0

 ةكلمم نومسي اك ءاهنلا نبا ةكلمم يف مويلا ىتح أرقت يلا ةرمعملا دئارملا نمض نف
 ىعدت ةيمولا ةدب رج ( لامهشلا ةمصاع اهانعمو ( قذكب ةيناوم 5 دحو نيصلا روطاربمأ

 00010 ا ةئاقو نقلا دنع ابنه ددع لوا نهظ ةبوتسلا ةغومجلا اعانعمو « ناب نيك »
 00000 00 | ا ددع لوا رهط ةلجلا اهاسمو « وار نيشت١» ىعدت'ةيرهش ىرخأ

 بشخلا نم نيثدي رلا نيتاه عبطل نوينيصلا اهمدختسا يللا فورحلاو انرق رع

 0000000 ا 6 لك يف ةرمزدصت يا ةئرهش تادتبا « وار نيسنق »
 لع سمتقت و 9 او تعسر 3 0 تادم ان 010 نيك د اغاو مويلا

 ١م ةنس ذنم ةيموي تباقناو اهخسن ترثك اف ةماعلا نم تب رقت لب ةصاخلا مهي ام

 اكي ريما تقبسو مويلا يف تارم ثالث ردصت تذخاف ًاريثك اهراشننا داز مث داليملل

 يدامر ءاسأا ةعبطو ضيا رهظلا ةعبطو

 0000000 0 ةملا ةسايشلا ثداوملا دنتت لع ةرصتقم كلك اهتأشن لوا فو
 000000 لك نم اهنأت تناك ىلا نأشلا تاذرابخالا مع كذر ا

 فقوت تناك اذكهو ايروكو مانا دالب ىلا ةبسن ةيروكلاو ةيمانالاو ةينابايلا امتاقحلمو

 كلذك مبمرحن ملو تايعجلاو تالافتحالاو دايعالا ةفصاو ةئسلا مايا ثداوح ىلع اهءارق
 00| احاالا ثا لتعلا ضيورت نم الو : ةيفارخلا تاباكملاو صصقلا تاهاكف نم

 ءاردقلا يع اقن اهيا فالا نك

 رك ذتو لادتعالا بناج مازنلا عم نكلو ةيسايسلا ثداوحلا يف اهيأر يدبتتراص مث

 0000000037 2و. ةردنولو نيراب دئارج ملفعا لفت اكةنيدملا يف يرجي لاقي ام لك
 امهيلع راث الو غاغلالاو ليطعتلاب ماكملا بضغ امهملع بصني مل نييتديرملا نيتاه نا

 نبب يع 'يدابم ىلع امهقافتاو اهمالك يف املادتعا ببسلاو ةيناودعلا تارهاظملاب بعشلا

 بادحالا دوحو مدعلو دحاو لجرابيف 0 اميرش اهلك د البلا كول ةدحاونيينيصلا

 لبم رسصحلاب 2 يلا دالبلا هذه نا ف ا كيسا وه ادن ناك ارو كلذ بلسا

 هدأ كم مدقتت : ةيندملا لعب وع ىوقا ند يش ملا دئارخلا مأو نارمعلا اكو نال



 ا نوعب رالاو ةعبارلا ةلاقملا . دئارملا أ

 رختني ”نيذلا تاثكلا ؟تاومو قالاخالا داسفاو ناكفالا لقا نيالا ذاك فيك

 1 وه امنا كلذ نم تاموكحلا ضرغ نا معن . اذه لثل تاموكملا تدجو امو مب
 يذلا ديحولا ليبسلا وه 6 ليبسلا ادع نأ تع وأو اهادض نعاطملا ا نع مالقالا

 هلع تادقل 1 نعاط ماق نعاط مهنم تام » اذا هنال نعاطملا هذهل اعساو بابلا حتفي

 باتكلا طيشنت وهو ًارابتعا ةموكحلاو احالصا دالبلا بسكي يذلا ميوقلا ليبسلا ىلا
 ممم يدتفي ىح مهلا ءاغصالاو يكرابد ومعاو 0 لع مهدادعتسا لدي نيذلا

 ولف مهب ريغ داسف,ال ممداسفا ال ةعؤنملاو دحملا ليل غلبا مم ءادتقالا نا دج 0 ماوس

 ىف يي ا "تأ كلسملا اذه ةمركللا تكب

 نيذذلا ريهاشملا باتكلا غبنلو ةكحلا نم يش اهيف سيل يبلا اهتسايس ببسب حالصالا

 مثو اهرون ءافطاب ال بهاوملا هذه ءايحا يف رخفلاف اهراخ نوديشيو ةمالا ناش نوعفري

 اهران نوقتي مه لوبسحب

 لوسي عومسل

 نوعبرالاو معبارلا حلاق

 مي 2” دئارجلا مأ ع

 يف ترهظ ةعوبطم ةدي رج لوا نآو ابروا لها تاعرتخم نم دئارلا نا روهشملا
 هذه نا مويلا انل لع يذلاو . داليمال رشع سداسلا نرقلا يف ( ايسينيف ) ةيقدنبلا ةنيدم
 نامزب مهلبق ايسا لها اهفرع دف ايروا لها تائشنم نم تسيل ةفاحصلاف ةلطاب ىوعدلا

 دورابلا اوفرع اكو غربنتوغ لبق ةعابطلاو سوبملوك فوتسي رخ لبق اكريما اوفرع اك ليوط
 جسنو فزخلا ةءانص كلذك اوفرع اكو راحبلا كلس نف يف لّرعملا اهيلع يلا ةلصوبلاو
 لك ىلا ابروا تقبس يلا دالبلاو . مويلا ىتح راجت اهيف مهيراجي ال يتلا ةعيدبلا ةشمثالا

 اكس اهرثك او اًضرا ايندلا كلام مسوا نيصلا ةكلمت يف كلذ
 مسلسل

 )١0( ةنس ريصبلا يف ترش ١5٠9



 نوع راالاو ةقلافلا' ةلاثملا“! انب اتكك" يام

 بطاح نم لقتني نا عيطتسي ال لوالا نوأرقي موقل بتكي امنا بتاكلاو نولطصي موقا
 يرتشي نم دج مل نا هتراجم عسنتو هنورت ظعت رجات ىلا هرهظ ىلع بطحلا لمحي ريف
 رخأت' يف قرشلاذ هبتك أرقي نم دجي مل نا اديجم ابتاك ريصي نا ميطتسي ال يناثلاو ةبطح
 1 ال يش طن ةطيسبلا ةءارقلا هيف نوأرقي نيذلا ددعو علا راشتنا ثيح نم مظع
 ةدافتسالل نوغرفتي و مهحنارق دجتل ملاح نسحت فيكو باتكلا ءالؤه بتكي نماف
 هيبنتلا ىلع انلمح ام اذهو ربقلا مهيوطي نا لبق رقفلا مجاوطل كلذل اوغرفت ول ممو ةدافالاو

 نايعاو ةّنموكملا لع ربكتلا اهيف انددشو مياعتلا رشن بوجو ىلا ث تاب انتلاقم يف

 اماولاني ال ةوق هيلا هبنن ام يفنا انداقتعال ساقلالا نع ديعب عيرقتلا ىلا برقا مالكب ةمالا

 "0 اال] رك راكشا نم هارت ام لسلأ هلا قيسلا ديدع هدانا نفح ا
 ديبشت يف ديلا نم ممل ام ىلع عنقملا ليلدلا نم نينسلا تائمب مهتوم دعب مل ليثاقلا ةماقاو

 فنخت ةموكحلل مهضعب اهسمتلي راذعا انمالم نع انينثي الو . اهرك ذ ءايحاو اورد ملاعم

 امو اهانبلط يبلا ةعرسلاب مياعتلا رشنل نيمزاللا نيملعملا دع ءافو مدهك اهتيلوئسم نم

 ةوعدلا هذه ليبس يف ةكلاهنم ةينافتم اهارب هلاخا

 دقف مهعم مهتموكح كولس قرشملا يف باتكلا غوبن ىلع ةيضاقلا بابسالا نمو
 نم رثك ١ اهتمواقم يبني يلا تافآلا نم اهن كة فئاطلا هذهىلا رظنتنا ةموكحلا تدوعت

 ةفرعم ىلع ماكحلا نم نيريثك ةردقم مدع ببسلا لعلو اهنيمس نم اهتغزيمت ال اهطيشنت
 كلذ لثم الا مهرثك ١ لثم امو ةمالا نأش مفر يف مقنلا نم اهرابكك امو ةيمعالا نم اهل ام

 اا لا افلطو ر 20 نأ باجاف ةئناعلا:تاعورشملا ضعب طشني نا هيلا تللط يذلا ريزولا

 اف . هووذ الا ءيشلا ردق فرعي ال ذا حضاو هرذعو هسفن نم حجني وهف ةدئاف ةنم
 غباونلا نم اونوكي نال دادعتسالا نم اورهظا اهمو اهنأش اذه ةموكح يف باتكلا داجا

 اسد اماو ا اما 35 رومأ دحاىلع مهلمح اهم ًاضارعا الا نوفداصي الف

 ةباتكلا ماقم طف ىتح مهفاعض هيلا دمعي ريخالاو مرباك | هراك لودلا) النسل الذا: ناو

 ميماق امردشم ال لان مارتشسو باتكلا مذ 0 ةءاسالا يف كلذ نم غلب او مب

 ةجيننلاو نودقتعي امع اوتمصي وا نوركتقي ام ريغ اوبتكيل مارتشملبب ةمالا عفن مهبهاومو



 ماعم نوعب رالاو ةثلاثلا ةلاقملا . انياتك

 نوعبرالاو شلاش تلاقمل
 «ي ”ناتك و
 اني نينو 0 هيلا سلا

 3 لل ب يلج سلا نا التق الملا يبلع ع ا َش نيظشلل

 م لطرا ةسيللا ناس ارينا يدديط ل شيعب و عن هل دوعي ال يذلا ل احنلا

 00 دقلا ةراضحلا ملاعم يف يف اوغلب نيذلا كلوا يمل اال ما ةئارولا نئس هريرقت

 مالا قل ساربن ا ملاعلا ةراجم ىلع مهيدياب اوضبق ىتح نويقينيفلا غبنف

 قير طتلاملا راكفا فز انتناو مهنعةفسلفلاو معلا ذخال ةعساشلا راطقالا نم سانلا ممدصقي

 رثك ١ اهل عضخب يتلا ما 3 : . برغل ةيالزا ١

 الحا 8 527 د 0 كات و2

 لب روصعلا نم مدقت ام يف كلذ بابسأ نع ثحبلاب رونقلا ناكس ةحاربقاقث الو

 نولقعي موقل ةرصبت كلذ يف ناف انم ءزج ىلع هرصقو اناوح ام ىلا انرظن ءاقلاب ينتكن
 انمارتحا عم اننال ة 0 نضل ل اني لل

 ناكملاو نامز ,/ فورظ مهم دعاس و نيدلا ير طفلا تانيا باحصأ ٠ نم ريسلا رزعلل

 0 ماعلاو صاخلا اهب ثددتي ةجرد ىلا مهههاوم راهظ ١: نمااوتكم اهاك اف
 ركذ اذا اندنع باتك ال ناب رارقالا الا انعسي ال نأشلا نم مهئابال ناكأم ءابرغلا نويع

 ءامس نم يناعملا ررد نورتسو ر راكفالا نورش دادن اك مهعم اوؤ داوموتملا تاك

 ببسلاو .ىوقلا مهعم رو نا نود نادك 51170 كيلا“ مطل قع نارك

 باممحلا مم ادعا نطاللاف . ةحاحلا 3 ةعيلصو ةرورضلا نبا تائنإلا نأ انيلعاذا ده

 ١م 5م ةئنس ريصبلا ف ترش 62



 _نوعب رالاو ةيناثلا/ هلا! تك[ اذا ا

 :رم ةيعامجالا ةئيملا ةتذختا ام ةلقو ناكم لكف كاملا 0 2

 0 ةئيحلا ىلع بلقني لاسم نأ اذا بر و الف ميج 1 بسم 7 : تاطاشتحالا

 نا جورخلا ىلع ناسنالا كنب يبا ةريغكلا كالا نم ببس وهو فدنعتلاو موللاب

 نيذلا نيك اسملا ءالؤه ىلع سيل كلذ يف موللاو رشلاب رشلا عفد ةلواحتو نونا

 و ةورئلا لاجر ىعو نك داطإا ةئيا لع لب سأيلا ىلا ممجر خاف ا مهتجرحأ

 ىلع نين احلا نولمحيف نولعذي ال مو ءاودالا هذه ةاوادم مهتردقم يف نيذلا ةما لك

 نولوقي مثو مهب عاقيإالا ىلع ةيعامجالا ةئيملا
 اهب وكر الا رطضملا عساالف . اكرم ةنسالا ريغ نكي مل اذا

 تايفشتسملا ةماقا مهنم ءارقفلا اصوصخ ىضرملا تاليو فيذختل لئاسولا لضفاو
 اا او اطورصخ صم دالب يف اهبلا اًنَْظن اذا ةلأسملا هذهو ةنيدم لك يف ةريثكلا
 ال01 10 ةروط ةدوجوملا 0 نا يك 0 ةئيطاو

 ةيفاك اثم لاتطالل ا تددحو وأذ ةنااملا ف نيالا رواه 1 1 اذا 0 اي

 هذه في ًأطخلاف ةيعايجالا ةئيملاو ةموكحال ير هطوبهو ًاريثك ددعلا اذه طبملةيفاو
 لع هنال يامال هه> ن م اك 0 أم لا 5 اض:ةالا 5 هه> ن 000 ان نيوهحو نم ةلاسلا

 ةكلمم لك ةوقو ةمأ لككوز) فقوتت مدد 0 لائطالا ءاله هحص

 )الل مانا ح رمألا اذعيف تهانت نييذوبلا ةعبارش نا تيك بجعل اناو

 يدلل لقف مهسلج ءانبا قىد ف ىد هب ةرصقم لازؤت ايل هن لمتلبا مالا عئارشو تاناويحلل

 ةنع و |. لأ دلال ةيلو ةئاقاب وا دحيسم يف ةبؤازأو ا: ةسينك يف ظئاح ءاننإ ىعابتي
 ال رك هيف تاننغتنملا ءانبف ا اند ل كا فاك نإ د كلدك نيمالاو
 0 لع نا ىلع ةلزمملا عئارشلا تقفثا دقف ظعا كلذ نم هرجاف أرجا هب دصقي ناك

 ىركذلا مفنت اهلعرك ذف نايدالا لع ىلع مدقم

 0 ا



 ما نوديروالاو ةيناثلا/ةلاغلا ]8 8ك, ادام

 يب رعلا رعاشلا عم لوقاف انا أ نواس داق لككف مثو « نورورغملا »

 دالا ل نمر تل اميناذ ا رفا وقد ماكل عجو

 اذك يلح نم سانلا» ةتنسحتسا يذلا لعج

 ىذقلا هرخاوا يف بس ري سأكلا لثم رمعلاو

 لطعو لابجلا لمح اهب تفاك ينأك|بلقثاو لاصنلا زخو هن أكىنهلا ىنتك ىلع ”ضقتا أ
 ضعبلا لوق ىلع ةبب رتلاب ىجزتسيلا ديلان ال نيديلا لشا تحبصا ين أكف ًابك يلا تاكرح

 نم نكي امهمو ىييلا ةقيظوب مايقلا نع ةزجاع رخآالا ضعبلا لوق ىلع ةرطفلا لصا نمو
 لمعتسي اك ممارسي نول.عتسي نيذلا يا رسعلا تدسح ماقملا اذه لثم يف يناف لوقلا اذه

 نمو « يتولد » هيلا بهذي امي طاطحمالا نم ءيش كلذ يف ناك ولو مهانع سانلا رئاس

 طاطصالاب لع للد:قيرمشلا اذنلاولامتْسا ا ةزراملا ناةنوعزي ندا ءرردا ا

 خا ةأرملا نا ع كلذ: نم لدتساو :ءاتزالا لع نبذ: ىيناضيا ليش

 بهذي يانمايي لجرلاو راسيلا تاذ اهتاكرحيف بهذت يا رسايت ةأرملا نال لجرلا نم
 ةيراسي ةأرملا يف ريرزنلا ةكرح ناف اهارزاو امهبايث ىرع يف ىتح رهاظ اذهو نيهلا تاذ
 نم قرا ليبقلا اذه نم ةأرملا نا ربتعاو كلذ يف ينولد فلاخاف انا اماو ةينيمي لجرلا يفو
 نيتك ريل ناتسل رع ةنمارتتا يالا

 ناسنالا يبر ولف ةيب رتلا ةجينت نم هرثأك | لب ةرطفلا لصا نم قرثلا اذه ربتعا الو
 يف تابمالاو هابالا لملو كلذ عاطتسال ءاوسلا ىلع نيكربلا نلت نع رق

 شياغملا ما: يف ادجتاةميملا ةلاسملا ةده للا :نؤربع نسرادلل قاتايلملاو ىلا
 اهدحو ىنهلا ديلا لاعتسا ىلع ال ىوس دح ىلع نيديلا لاهتسا ىلع لافطالا نوبريف

 نا نيكسملا لنطلا اذه داقتعا يف خسري ىتح ىرسبلاب ًالمع لمع الك لفطلا نيرجاز
 ْ :رفتشا ال تن ذ صولا كلا لاتقل

 نكن تورت 1ذا ناك وو نمو زملا: لضازرمإللا قاتتالا فت ها نك

 وام لج الامد قاك اذاهي تكف .ةتنبتلا هيلع زوم نيكشم رطل 000 ١

 انرظن اذاو . هنودوعي ةابطا الو هنوضرعي نيضرمم الو هيلع قلتسي شارف الو هيلا يوأب
5 



 لويبرألاو ةيئاثلا:ةلاقثلا ,ةيقك؟ !ناذام ا

 يوامكلا قيبنا نيب لمعلا ةسردم ينيب ر ور نكلو هيلع ضارتعا ال قح مالك وهو
 اي ا مظعاب ىلاو يله ملاع ربك !يديا 1 جرو ا 01

 ريغ يف اوجرخم نيذلا ةيأر ىري له نكلو بئاصلا يأرلا اذهىأر اذا ورغ الف ًاعمليع
 ندنقا كلذ ممو ةقيقد لك انماما ةسودلم ةطيسب ةقيقملا نا بيرغلاو . ناكملا اذه لثم

 انفونا تحن اهوعضو ولو اهيا يدتبم نا دير رن الو نيسمات» اطوح رودن

 تنوع رالاو راك ها

 # ب او 7

 رعاشلا عملوقاو كليدعو ًازاجنا رّيصبلا اهيا كيلا هب بتك١ اذام يف ركما انا اني
 00000 اكراسإ هلتع- ءادصي كسلا الكم ملا امنا

 "1 د لاقصلا لالا كرو راش كيسا ادع

 يلوق ىلع اهيف قبطني ةليل يف يلع درو ةنكلو دعولاب ينبلاطي يلع درو كباتكب اذاو
 ٍلاوطلايايللا يف مجنلا بقري 2اس يفرطو م ع

 لامر بوبح هءولم انأو مو' كنذج ءولمو ٍلاخ نا

 وهف لاصولاب لمالا هلاعي بيبحلاب فلك نع رعاشلا دهسف نيدهسلا نيب تاتش نكلو

 ىلع باقتا ةلكيِليل ينكرتو داقرلا ينمرحا حربم ملأ نعف انا امأو ةذل راظتنا يف باذع
 "1 ةيب ةقيقد لكي جاب نيب هنأ تلخ ليل داتقلا كوش ىلع بلقتي 1

 رهد ا ةعاس 0 0

 يضقنيو موب ماعلا يف هنذلو هماع لثم هموب يف ىتقلا باذع 1

 مهعبتي ءارعشلاك ءابطالاو بهاذم هيف نوبعذي و لصاتملا ءاد ءابطالا هيمسي ملا

 )١( ةنس ريصبلا يف تركن ١8651



 ف نوعب رالاو ةيداحلا ةلاقملا . يلمعلا ميلعتلا

 ةموكحلا ماها ةلق لعلو . ةتحب ةينيد دهاعم ةموكحلا سرادم ريصت ذا رهزالا ةسردم

 ليوحتلا اذهل ةثطوت ريبكلا ينيدلا دهعملا كلذب موي 1
 يطيصختلاب تكستنسا اذا ايبادرادم يحرحتم نما اريضنر الكي ١ 3 نا ىلع

 يامجالا توهاللا ةسردم نم ىوتف لاصحتسا نم اهيلع لهسا.ءيش الو ميمعتلا أشنو
 ضرعاو كوطا نوكتو 6 ترحا» اهنف يعتنتو ( نال »و « اع» ا اهمن اج 7

 امنع فدتو قملا اذه تبثت . بجاولا دوجولاو ةلاحتسالا يف مالكلا ء ءاماع يواتف ن

 ,نيعدصملا نم مدع اعيرو الوق ريغ نيائاقلا يأر هفستو ضارتعالا اذه

 انيك ةيوقلا 0 هيشش نأ ع اهعليع حتت ام لوا ةفيعضلا بوعشلا نا ىلع

 . ليج فلا نم ةحسم اهيلع نا ولو ابروا تاماظن نع اهتاماظن خسنت نا انايحا فنأت ال
 باقلا اذه بلطب حرصت مل ناو هو مياعتلا يف صقتنلا ادب, مويلا ةرعاش اهسسفن ايرواف

 :رم ةصاخلا رظن يف ىتح ةبقاب ةيقبل ًادايقتاو موهوم زنك ىلع ةظفاحم هماظن يف يلكلا
 ليلدب موي لكانيتأت اهنا الا بلطلا ميمعتب بلطملا بيعصت نم ًاوخ وا ةنفاعلا"داقتعا
 ةيئارملا عورفلا يف رييغتلا نم ةبلطت اب ةيلكلا هتباغ ىلا ليبسلا اذه يف ةريسم اهنا ىلع

 روتكدلا ةعضو فاض ريرقت ليبقلا اذه نم انيلا تدرو يتلا ءابنالا ثدحا نمو

 ةتصالخ دج بطلا سرادم يف مداد حالصال ايريتفدلا لصم 2 بحاص ور

 لاق يل هلا مالكلا يف

 ةيلطلاو قرم نذلا ةدتاشالاف<نوكت نا يغش م 1 تا والا نا »

 لاجمل عستم ةيرظنلا سوردلا ناب نوفرتعي مهعيمجو لوقلا اذه ىلع نوقفتم نوماعتي نيذذلا
 0 2 طع ناكجالا باك ميرنا تاعاق يق ذ :لظقف كرات داو قالاورت

 موي نا ةعسب ال انلب ناك اهم دكر ةعامس واحي ذاتسالا مالك نا ركني الو : نضل

 وصقان انسرادم نم اًيدح نروجراخلا ءابطالاو .رابتخالا ماقم الو ةدهاشملا ماقم
 فرع اذاو'اهتفن"ينطلا ةعانض'ةسزاملا وا ىللغلا ةةكيبلاب كار حجل قاتل اا

 نوران ةنينااكلا:سورتللا نع ةضاعتسالاب تالذو كرات نم نسا كا
 مزاي اماالا رظنلا لاجع اهيف قيضيو لمعلا اهيف لاجملا مسني انتايفشتسمو انماعم يف ةيلمع



 نوعبرالاو ةيداحلا ةلاقملا . يلمعلا ميلعتلا 0

 نوعبرالاو تيداحلا تلاقللا
 م "' لمعلا ميلعتلا ٠ع

 ناف تحب لمع ىلا تحب ”يرظن نم ال - معتلا ماظن باق انيلطب انعرست دق نحب
 ىلا بلاغ يرظن نم لب -- ضيا برغلا ينو قرشلا يف ةعدب مهسضعب هدعي دق كلذ
 لالتحالا نم ةنس نيرشعو عبس دعب فسالا ءلمي هرطسن يذلا نكلو . بلغا لمع

 ةبرصألا ةيريمآلا سرادملانا وه ريبكلا لبع دم نم ةنس ةئامنم رثك ١ دعب و.يناطيربلا

 هيلع تناك امع ًادج ترقهقت ليووطلا نامزلا اذه يف ةهملا هذه نم ققترت نا نع ًاضوع
 0 لكو - اهيف يلمعلا ميلعتلا ناكدقف مظعلا يرطفلا لجرلا كالذ اههسسا موي

 نييلمع لاجر مير ُهنم دصقي اهمسسؤم دهع ىلع اهماظن نراك . مويلا ةنم ادج عسوأ

 000000007 تاء امز . نيكم ناسا لع انالقتتسا نوديشيو . اهتجناخ دالبلا نوفكي
 توم نا ةيلمعلا مولعلا تكشوا نا ىلا لود ةنم ةدوصقملا ةيقيقملا ةياغلاو ككمتي ماظنلا

 ىلا جاتحم ريغ ةرطفلا - يرصملاو . مويلا امتوهز جوا ةيرظنلا مولعلا تغلب ىتحو

 وه امتاو اهّك ارم لك ين ولا ةيفوتسم هيف قطنلا ةوق ناف ةيلدجلا مولعلا ةككم ةيوقت
 كلذب ةيرصملا ةموكحلا فتكت لو لمعلا ىوق رك ارم ةيوقت ىلا يفرش لكك جاتحم

 نالربلا هل قفصيسو ةيمومعلا ةيعنلا ءاضعاو ةمالا روبمج رارقلا اذمل برطدقو اهف ةينيدلا

 يملا ةسينك ينبت نابي شقي لدعلاو لسملل 5 اان عماةاويتحا) انك. اطيوبلا

 يف هلو اللا ءال م نم ككل نم اق ىبوجملل 27 يدوبلل الكيهو يدوبملل اي

 وا الطعم نوكي نا الا "مبللا ميملا نم اهلام ىضاقتتو عيجلا ةلثم هاا تاذ

 ديق كلم ناك اذا هل قحيو ضارتعالا يف ُهَتح طقس اذهف ريقن ىورش اهيف كلميال

 يهوالا ىربكلا ةينيدلا ةعماجلا كلتل موزا قبب ال ذئنيحو .رزعلا ٠يثلا هيلع مفدي ربش
 ىسيسسس س بس ييسايي تهل سس لس سسسسسسالللا حسسلل

 )١( ةئنس مطقملا يف ترشن ١5٠١5



 اذلف نوعب رالا ةلاقملا .ث ت با

 تمان كلذ تنما اذاف تانابللا ءاضقل تادهامملا رش نمأت نا الا اهل م الف دئارجلا
 اهنا دارملاو . هينذا ىلع ناسنالا ماني فيك مهفا الو يواسنرفلا لثملا لوقي اك اهينذا ىلع

 لابلب لك .نم.لالا ةشملطم ا
 مهم ةورثلا باحصاو دالبلا نايعاف اهد_حو ةموكحلا ىلع سيل هلك موللا نا ىلع

 ةيمومعلا لامعالا لك نع مهدعاقت مالملا نم نوماسي ال موقلا ردص يف نوسلاجلا اصوصخ
 اودم عفان عورشمب عمسن مل انناف نسحلا ركدذلا ميبدكمو: عينطوا"انبا انج نودعتي ىلإ

 ىنغ هللاو ريقف ىلا ناسحاو ريمال ةهلو ةماقاو دجسم يف ةيواز ءانب ريغ ةدعاسملا دب هيلا

 ءاتسالا اان عراد يتلا تايفشتسملا نياذ ءارقنلا دحاو ريقتلاو كلذك ريمالاو مهنع
 اهءارزو نم ريزو ياو رصم ءارما نم ريما ياو اهوبلج يلا دابعلا يئاصم ابيف فو

 ةماقال هلام. نما يشأ( قو ىلاعالا قرع قم اوعمج انعالا نوقئتاءابلو ةعسا دورت

 عمج نم مييفو ءيش لك يف مهديلقت نوبحب نيذلا حترفالاب ايدحم ةسردم ءانبو ىنشتسم
 ءالؤه ناك اذاف . عمج ام لضف نم هيلع قفني ٌروبجلا عقني ًارثا هل فرعن الو نييالملا
 لامعالا هذه ىلع اومدقي ل ةجرادلا ةغالا يف لاقي اك« هبا ةروصلا نومهتي >نيذلا رابكلا

 اذا يذلا ةلئاطلا ةورثلا باحصا نم ةدمعلا نالفو خيشلا نالف نم كلذ رظتنت لهف

 رابخلا نمرامح لمح لك ١ هدج ناب ةيالوال يدصتملا كلذ رختفا اكرختفي امنف رختفا
 « هت رش » يف ءام ةبرق عرج و « هتعقو » ىلع ًافورخ لك أي ةناب مهنم دحاولا ىهاش

 ' يش عمج يف ىعسي مهرابك نوداقني يلاهالاو موقلا ةمدقم يف ضني ريطخ لجر نم لهف

 000 املا ا انوع نوك , و لامعالا هذه يف عورشلل لاملا نم

 ءاودالا نم ةتساق ام مظع اهدنع ليما مّظع ةدئفاب ىضرملا مركشيل رك ذلا ليمج هدعب
 تا ءاث ءات ءاب فلا أرقت نا تماعت ةنسلاب لافطالا ممركشي و

 دضاعتلا يف وا مبلعتلا راشتن | يف ناك ءاوسمويلا ىلا دهعلا كلذ نم رصم يف ًادج لاملا ريغت دق )١(

 ةمالا :سفت. نم ةغامحا ةزيثك لئانسم ق



 نوعب رالا ةلاقملا .ث ت با 0

 سفن نم ىتح مويلا ضرقنا لسن :رم اوناك مهم اك لاجرلا كئلوا لامعا نم بجعتي
 مويلا ىتح لازنت ال ةيماعلا ةيوسنرفلا ةلخا لامعا ناف ةربابلا لسن ىمسي مهنم وه نيذلا

 راطقالا لك يف راكفالا باحصا باجعا عوضوم
 "0| ||| ادب ةغردلل نكمو  تعص ريغ نضم؛يف ةءازقلا ةفرغم رشن نا ىلع

 رصقا نمز يف ةئاملا يف ١و ٠ ىلا نوأرقي نيذلا ددع مفر اهيف نكي كلذ ةموكحلا
 ةماقاو 52 يرابجا يردحلل ميعطتلا نا هاير ملا لعجب كلذو نلف افي |

 اهيف ملعب « ”اانلل كراش دج حرلا نعرا هللا مس ( لي ءاوشو تناك

 نم فظنا ءاوملا اهذفني نك اما يف روهظلاو سوؤرلا زهو حايصلاو ةبلإلا ريغ نوماحملا
 ةفاظنلاو ةفاظنلا ىلع فقوتت ةحصلاناو ايقب رفا نم ةعطق رصم نا اهيفنوماعي رقبلا دواذم

 نا لبق نو.اصلاو ءاملاب الَقَعَو سإالملا ريمغتب و نيلجرلاو نيديلاو هوجولا لسغب موقت

 حالف نايرشاا قاتل لبج حالف ناف ىنغلا ىلع فقونت ال ةفاظنلا ناو ماسجالا ىلع ىلبت

 هيل ةيلكلو مقرملا ا ف نب نيتك, ةنم فلنا تاهلبا ضب يقاكلذ مم وهو رصم

 يذلا الا سجن وا رهاط الو نمؤم وا رفاك مهنيب سيل هللا ةقلخ مباك رشبلا ناو افيظن

 تيد مل » تالماعملا يف اهل لخد ال تادابعلا ناو ابنه كيلع ىمغي داكي ةحئاور
 « ىنيد يلو

 باوملاو لامعالا هذه لثملع لاملا قفنث نيا نمو لوقي اضرتعم انه نم معا اناو

 001 1 !,اذلاو ةقي رط دجوت هنا لع اتم رمالا تدجيؤ ال تمتعا ول ةموكحلا نا

 نم دخؤت انور ادم ةقعنب 3 لكو ةبرق لك دالب لك لكك نا يو 2 ةلهمس

 ىرازا دوا تنكو هجولا اذه ىلع تعزوت اذا ريثكلا ءيشلاب اهنققن امو ةفلتحلا اهدراوم

 ميلعتلا رما لفغت ديرت ال دي رتاك ايف فرصتت دالبلا دايق اهديب يبلا زياكتالا ةموكح

 اهيلع دئارحلاو بعشلا ةمايق موقت تناك فيك رصعم يف ُةنع ةلفاغتم يه املثم اهدالب يف

 تباصا نا ةموكح الا دجوي ال انهو اهسأب ىشخي دئارجو موقي بعش دجوي كانه امناو
 ا زمالو لا الا ؟ انما نع انلع فو, و ني رشع - يطخم دقف ةره



 فذ نوسرالا كللقلا اة تيا

 كلذاو هبلا جاتحت ام فرعت الو ال بلطي ام أرقت ال ةما اصع ىشْحن فيكو ةمالا اصع
 ةفي رشلا اهعماسم شدخي امعالا ةدودسم قرشملا ماكح رثك ١ ناذآ ةخمصا تناك
 طقف ليبقلا اذه نم ساسحالا يف ىوصقلا ةياغلا ةغلابلا

 لوقن نا ىنكي الو ءاودلا يف ثحبلا انيلع بجو ءادلا ىلع مالكلا انطسب دق ذاو

 ناخالل» ابنا قت اهركذ نم دئارجلا تربك !١نك ةيلككا هلق ميلعتلا رشن ءاودلا نا

 2 لقا لقعلا يف ثدحي ا ىندا نود نم ماعلاو صاخلا عماسم ىلع رع تراصو

 بيطقتو هافشلا بيلقت نيب نأشلا باحصا كهداب مالكلا تددحولاؤبلا تركك ذاب

 كللاثما لفطت نع ىنغ يف نحو ًاريثك انلمع دقو انم بلطي امب نوفراع انا موب هابحلا
 هحو هيك ولاق كنتدي رج يف هوأرق اذاو 6-0 كتلباقمل اولزانت اذا كلذ اولاق

 يلا لوقلا اذه لوقي امو . كهجو يف هواوقي نأ نوعيطتسي ال مهما يعل كندب رج

 رسجم ال هنا كلذ ةحص ىلع ليلدلاو بّقزلا ام هسفنب عودخم هناجاو لهاج

 كللت ها دشنت .ئأر اهنش روبدجتا دالبلا يقاةّحمان' اذا ةلك لقت لإ لوقتإ اذه كولا
 قرطلا برقا ىلع مالكلا طسبن نا انمزلي لب . هب دتعي ال ذاشلاو امومع رشبلا قالخا يه
 كلذ انلينت ىلا

 قرشملا تاموكح رثكأا نم اًعون حلصا ليبقلا اذه نم رصم ةموكح نا بيرالو ٠
 لازي ال نكلو ءايشا تلمع دقف . اهنم حلصا نابايلا نال قرشملا تاموكح رثك ١ انلق
 ءيش اهسدقني ال ملاعم ةيلاعلا مولعلل تنب . ساسالا اهمال مهالا تناك ابر ءايشا اههدقني

 ٌعوضقلا ةساقلا ىلا ةطمتنلا | ملعتل كلذها ب اهتكلو قولو معضل دال 8 تادعملا نم

 احالصا ,يعتلا رما يف اونأي مل ةيرادالا عورفلا عيمج يف حالصالل مهمايت هم زيلكمالاو
 وهلا فغبلاو دالبلل ملالتحا نم ة ةنس ةرشع سمح دعب مجْواصحا 8

 اقيرط حتنتل الا ماسحلا درجم الو مياعتلاب منهم املق اهناحوتف يف ةيزياكتالا ةموكحلا نا
 لباقي نم ناو . اهمئازخ ىلا مالا ةورث لي وحتل اهتراجم قاطنل اعيسوت ماخلا بوت رشنل
 لاله هلا اثتاو سلا بابسا رفوت عم ةدملا هذه لك هيلدا ورق جرمان
 هيك راها ف تعقل! ونال ةرثك عم ظتف:نيتنس ةبم ترئانوب دهعج اع يومنرألا



 نوير هلال تينا 1

 توري ةيالو اصوصخو ايروس دالب يف اكاهسفن ابوروا يف هغابم ىصقا اهيف للعلا رشن يف
 ”0000 0 ال لاوطلا رئاسأ عرفتك ١ نويحتشتملا كلذ نم ةانتسا دقو ناتنآ لبجو
 كلت في تماق ينلا ةديدشلا ةرظانملل ًاريقف ناك اعم أرقي ال كانه ايحيسم مويلا ذجت
 دالبلا نم مسق ناك اذا نكلو . نيبعوسيلا نيلسرملاو نييناكيريمالا نيلسرملا نيب تاهجلا

 00| آل ةينالا#كللاملا نم ةريثك تاه هرم نم ةلمأ ىق ًاريثك دافشما كانه

 111 لق لاخلا هذه لثمو ةعضقلا نم ءابلا الو ةذأللا نم فاالا ١ نوفرعي ال ةرطفلا
 قفوت ل دالبلا تاموكحو . دك ارملا جرحا نم ةينطولا ةعماملا دكرمو أ ادب انيس نيقذفلا

 حلصا اهدادعتسا ين نوكت نا حصي الف يلاهالا نم تماق اهمال كلذ نم نسحا ىلا

 يراجن نا ىلع اهامح يوقلا يف ةنم غلبا فيعضلا يف نوكي يذلا رهاظنلا بح نكلو مهنم
 ةقيقحلا يف ال طقف ةروصلا يف ءاقترالا اهيف دقتعت ىبلا ىرخالا تاموكملا نم اهرئاظن
 000 0 01] لدس لعااهدنع ةتأراام لك انبنع ثذخاف .نطانلا ينال رهاظلا فو
 راك ا ماعم اهدالب ةمصاع يف تداشف ةوقلاو ةدئافلل اليهابتلاو ةئئب زال تنلا نال

 قاعارتت لو رهاظلاب ينتكي يذلا بيرغلا اهآر ول ثيحب ًارهاظ نيعلا عدخم ةسلكملا

 اهصقني ال ةندمتملا كلاملا رئاسك دالبلا نان 7 ةمذلا لاخلا رئاس لغ قلارتولا.:دالنلا

 لاا لالا ريتو رك اسالاو ىرقلا زازو.دالبلا تفاط وأ ةنككو ملعتلا تادعم نم ءيش

 ةطيسبلا سرادملا رفوت مدا غرافلا راخفلا اذه ىلع ماكحلا لوقع ةفاخس نم كحضل
 ك تنك !!انأ اكن ومالا: الاول

 ا دج ةنباسم :قرشلا كللاع يف يلاهالا لاوحا تناك بايسالا هلو“
 1 ال يذلا لجزلا بنج ريبكلا ماعلا (ي تسلا كنان, اهاندف  اهروغ تاع عضواتك
 | اقلاك قناو ناتلبمح نانيع هوشملا هجولاك اهوشم.دالبلا رظنم لغجم امم ةرطقلا ىلع

 اذاو لايمالاو راكفالا يف روبجلا براقت مدعل ًادج اب رطضم يعامجالا اهزكرمو برح
 نال اهمااطم ىلا تنتلي مو دارا توص تنفخ يا ةءارقلا يف ةمأ نم بسانتلا عنتما

 اهولاث يتلا ميك ارم يف مهما نع الضف داشرالا مهملع لقث امبر رشبلا رئاسك ماكحلا

 اوشخي مل نا لمعلانم ةحارلا الا لمالا قيقحت دعب نوبلطي ال انايحا سيفنلاو سفنلا لذي



 مه نوعب رآلا ةلاقملا .ث تبا

 توب هازل لاق
 « "ثا ابا#»

 فتااونعلا ىتجعاف ث ت با اهماونع ةلاقم ةمدقئملا هدادعا دحا يف ريصبلا رشن

 ةلعيسبلا ةءارقلا ملعت ىلع ثلا ىتهذ يف ماق اك اهعوضوم نوكي نازطتا ناو اهنا[.
 0 نا نيخالا,ءاضحالا نم ريل اه دسب موضع ناحل مومعل

 فصن غبي ال نوأرقي نيذلا ددعو نييالم ةرشع ءاهز نوغلبي رطقلا ناكس ناف ليبقلا

 فعضي و ًادج ليلق ددعلا اذهو . ةءارقلا ن لم مرتك ا ندذلا ءاب تلا نط هش 1١

 لصا يف ثحن ةغيل هلاقم يه اذاو:.:: بم رق نمزإيف الو نم داللا ع ضوبم لقا

 .رمالا لوا يف اهنعينهذ يف ماق امع ةديعب تالا طا لا مهم ةيئاجملا فورحلا

 بوجو ينعا مهلا عوضوملا اذه ىلا يراكفا هبن ةيددالا ف نقول
 نيذلا ءالعلا الا ابهتْدي ال يتلا ثحابملا كالت مهيب ممعن نأ ل ابق كاهالا نق ةءارقلا رشن

 ءارحصلايف نيطاخلا وا ء اما تتافقرم لع دتاكلاك نك 0

 ردعلإ نئس دعاوق ىلع هيف رشتني مل هنا ياقرشلا ين ليخد مويلا للعلا نأ ىنخي الو

 5086 اعيشف اًئيش هيف يقرتلا ىلا اهعفد هيلا اهمف ماع ليم نع ةمالا يف يف أشني ملف ءاقترالاو

 كلاملا نيب تافاسملا بيررقت يه ة.يعامجاو ةيعيبط بابسال ةأجافم جراخ نم اهءاج
 تنلأف كلذ بيس قرشملا مهاب برغملا مما طالتخا ةلوهسسو ةميظعلا تاعارتخالاب
 7 هو لق عل دق كادت 0 نيب ملعلا رشنل تايعمج نب نيلوالا

 عيمج ىلا اهدوفو دفوت نا تايعمجا هذهل رسيتي مل عطلابو . اهماباه طسو ابماعونصم

 هراشنتا لداعت ةجرد ىلا ملعلا رشنتا رمالا اذه نم تدكم ايش دابا الا

 اصوصخ حصي لوقلا اذهو لهجلا نم ةدبلتم تاملظ يف ةيناثلا دالبلا ءاقب عم ايوروا يف
 تغلب و ايظع انكمت دالبلا ضعب نم تنكمت تايعجلا هذه دوفو ناف ةينامعلا كلاملا ىلع

0 



 نوثالثلاو ةعساتلا ةلاقملا . وزار ممالا 01

 |0001 تراكروب ديب ياظع لك لا هانم ا نمرواشلا لك
 اوراثا «و ٠ برحيف موي لكو عمطم 00 ا يش ال مالا تناكو

 عر اي ةوربش ءاضق ةلادلا كف راء ةيلهرو لاكرلا ءابقت ابل تردع ورح

 34151 ةايدابامو ع اذا«قابنالا عفرأ 0 مهملع ك7 نوضَب مهم ١ نونظي سانلا

 يدل 1لل كلذ لازا امو . ناويحلا ى احب 0 اش را دج نازل تلا نصاني كاذ

 ةحلصملا ةفطاع مثالا ف: تبت تداكروا ةماعلا ةدايس تماقو ىعادت وا ةصاخلا نمز

 اها نيشت ايفر اميلجال اوراثاو ناطوالا ةعماج ا نا.دالا ةعماج ةران اهمف مهعمجل

 ١ 17 لا ةشاعب نكلو ةيقارلا ممالا ماجي يف ًاريثك مويلا كلت 100000

 ًاضعب امضعب ليتقت لع اهلمحو مال ننال كاوا نوعردك مناط ةيوع حلاو
 برحلا عنماسيل ذا اهتادعمةدايزب اهنم رذحلا دازو بورحلا تلق سانلا قترا امك هنا ىلع
 قرا الكو ةعيتملا ممالا نيب بورحلا :رم فوخلا لق كلذاو برحلا داكسإلا نم

 نا نم نمت ىلغا ةايملا ناو نارمعلا ةحلصمل ىعدا حيماسنلاو لهاستلا نا كردا ناسنالا
 لودلا دصي يذلا وه ريخالا ببسلا اذه نكي ل ناذ لهملاو شحوتلا ذم ىلع ىحضت

 اهفوخ اهمع اهفرصي يذلا نا كش الف مويلا دعرتو ال قربت اهارث برح ينكابتشالا نع
 ىضرت مويلا ةيقارلا ابوروا مما نم ةما نم سيلف لوطلاو لوما نه ابنه ا

 يتلا ةيرانلا باعلالاك الا اهيلا ةبسنلاب ةيضاملا بورملا تسيل ابرح اهم ايف مرضت ناب
 هيف نزاوتت عامجال ةوعد الا سيل ديعولاو ديدهنلا اذه لكو دايعالا يف مويلا قلطت
 901 ينزلتلاب,لدت فيصلا مويغك ليلق امع يهتنيسو عيمجا اصم

 ماسح اهيف دري ملو كلذ دعب ةروكاذملا ةلكشملا تهتنا عقاولبو )١(

 5هويبلبسو
 م جر تجدي
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 ليماو عماطملايف قرعا مويلا ىتح ناسنالا يتب اذا ورغ ال . هيف كوكشم ليضفتلاو عرزلاب

 0 نيياق لسن نم ةياورلا محب هلال رشلا ىلا
 عزاتتلا اذه نبا هنال عزانتلا بح يف ناسنالا ةعيبط نع فلسلا اهفرع ةكح يهو

 عئارلا زاجل كاذب ةعداصلا ةقيقملا هله نع ربعف دوجولا سومان يف

 لاف ل ا كاراوكلا لف كلذ نع جرخن ' ل ىلوالا هتيلهاج يفناسنالا لامعاو

 نانسب هنعط لبق هري مل هل ودعب ليثقلاو بلسلاو بهنلل هرش ينم دارس ا

 عجرب الو براضملاو 00 هتمينغ بلط يف دورب لازي الو هفيس دحب هب رض وا هحمر
 0 ىلع ماني ىتح شيع هل أنهي الو مالظلا حنج تحن الا مايخلا ىلا

 رعلا سبع ةرتنع ةصق 9 حيدف ر 0 مباع واي ال يذلا رخفلا ناونع رزولا 0 5

 هلو 0 ادعا لدنج هناي رختفي اذه نانويلا ليخ ا ماا سوروموو منو

 الويقلا 0 ريطلا ارقو

 لوقا قي قراوم عنشا هودع هداربأ يف ةقيقح عدبا هفصوب كاذو

 نيب نابرغ هلوح لجحتو اياثملا نابقع هيلع موحن

 ابمهنو عوج ىتح هلوح لجحو عيشن ىتح ةنه ل اك ات املاح ةقيتحيف اهار [5 اهْتْضَوَ

 ةلجاوت اعاو لئابقو ا رسا همامغنا يف ىتح ناسنالا نأش اذه لزي لو . ةقراقت اهعدب ال

 ةحلصملاف تدنم اف جزا ةلص ضعبب ةضعب

 َلابناو ترغلا لعنويلبانو قرتشلا لع هلد اخ قودكملا ردنكسالا ضاضتا اذ
 ع هللا نو زينا فظفتو دحام امو لابحلا هعطقو لاوهالا هماحتقا يف

 ءاربغلا حيسف مهسوفنب قاض دارفا عماطم يه امناو شيعلا يف فظش وا ضرالا يف قيض

 ءامسلا نوحتتفي مهما فيك يف نوركتي اونقول اهوحتسفا و ىتح
 أوعفدناف رطاخما ماحتقاو لاوهالا بوكر مههلع تنوهو مهسوقن مههدوس كولم

 اومرو مهيلع اوداسف ريهاجلا لهج مدعاسو نييايه ريغ نيررماقم مهنك | ىلع مهسوؤ رو
 هلجنم ا مهاوس دج نمت مهحاوراب نوعفدي اوعفدناف قلاح لك نم مب
 كارلا ناق نك ادكعا مهدي بابق مهنثج ىلع نوعفريو مثزوف را ا مهكولمو
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 ا دلل انكر ف ةلوتد ل اعرربكر اهتقب تار اال اهي رث
 0000 0 اديط لازت ال .ابيعش ةرثكو اهكلم ةماخض لع ايسوز ذإلب هذدهو

 ءايقشالا نيكحاسمل ىنمو حرمنتو اهيف حرست ةيبدلل انطوم لازن ال ايريبس ءارحصو
 قيقا مل اني ةيناسنالا مسج نع مموعطتف مالظلا يدبا مهب تنبع نيذلا رارحاللو

 بشعلا سبايب نوثاتقيو ةيبدلا دواج نم حوسملا نوسبلي ةلزعلا بج يف كانه مهومرو
 هودعل ناويحلا ةاماعم نم دشا لب ناويحلل ناسنالا ةلماعم الو نولماعي و ديدقلا ديدصو

 سوفنلا يف مالا دعب ايرعو ًادربو ًاعوج مهيلع ىضقي وأ مهسوفن تومي نأ ىلا ناويحلا
 ماسجالا باذع نم دشا يه

 ريثكب سانلا نم مضن امقوف اهتحاسف رشبلا ةلمنم ربتعت اهنا عم نيصلا دالب هذهو

 يعافالا نطاوم ابهّيدواو باغلا شوحو أجلم لزت ال اهجارخ دنملا دالب هذهو

 فوتحلا دراوم اهتاعقناسمو

 00 ا ا اراشلا قرا اهفغو :تانوكملا قرا: اهتموكحو اكب ريما ةراق هذهو

 اهمنارمع يف دي زبو اهيف لمعيل ضرالاب هيلع دوج عفان لماع لكل
 ةفعاضم ًافاعضا ناكسلا نم اهيف ام قوف اهيف يوأتنا عيطتست ةينامعلا ةكلمملا هذهو

 ىوصقلا ةجردلا غلبت م اهاوس نم رثك ١ ةقياضتملا مويلا ةندمتملا ابوروا هذهو

 راق

 نيمئاشتملا مْواشت نع مغر ناسنالا ا لل اول لل ضرألا نا قوت كنان

 ءاوملا نم بوكر هل حاتي نا ىلا هددع يف داز امهم هدوأب موقت نييئاصحالا ءاصحاو

 مالحالا اياطم دعب ةقيقملا بك ارمب اهيلا رفسلاو مارجالا ىلا ةرجاجلاو ءامسلا حاتتفال
 ايلا مفادلا سيا بورحلاو توقلا نع ةعفادملا ةببس سيل ناسنالا نيب عزاتتلاف

 عوج يه عماطملاو ناسنالا لتق ىلع ناسنالا لمحن عماطملا يبه اماو . عوملا نم فوخلا

 ماسجالا عوج نم الوه دشأ وهو سوفنلا
 0000 دا راع امنيدلا بتك ينو نيلوالا ريطاسا يف ءاج اك ناسنالا نا ىرت الأ

 الا هصخب مل وهو عرضلاب هصخ ذا هيلع هلّضف هللا نا نظ هنال هلتقو ليباه ىلع نيباق ماق



 اف نوثالثلاو ةعساتلا ةلاملا . بورملاو ممالا

 ماغطلا ءاسؤرلا كئلوا ىلع بنذلا لك بنذلا لعجي ام مانغالا مبذ لهجلا ذم ىلع

 يدّعي الو هنولتاقي نيذلا الا لتاقي ال رش لك نع ىهني يامجا نيد مالسالا
 فااذ ليي -رمأتا نا اهانجو ا لطف نيبملا :نينمأتسملا نع مودا رك اس
 يف نيدلا ةلعب موي لك بكترتو تبكترا ينلا عئاظنلا نم ءيرب نارقلاف . نارقلا ةعب رش
 نامع يب ةكلمم

 صرنا مك حمسي ام منايدا يف مي نبا لالضلا يممعمو لهملا يسناقم ايف

 تماق ىتح لئاقتلا» ضغابتلا دح ىلا سانلا نبي قيرفتلا نيلهاجلا مكعابتا سوؤر يف
 ال فال خل نينمآلا ىلع نودتمي دحاولا نطولا يف اليتقت مهضعب نولتقي مهتمايق مويلا
 نيدلاب هل ةقالع

 مهدحو مث نييذلا نايدالا ءاسؤر مل ترسنو ايندلا لك ف ةيابالا اولا

 ام ةرسن ةرسن نيدللا مسا كفرت ناز لو تلككرأ يتلا مئاظفلا لك نع نولوؤسملا

 ناسنالا ىلع مويلا ىتح هونج ال مهم ماقتنالا قح تفو

 هانج امث نب رخخآ لوق ىلع ماظعلا لاجرلا اهيا ايو لوق ىلع ماركلا ءايبنالا اهيا كوفع
 نورصبي ال مهكلونينيع ملنا مهيف ماقنيرنلا ماغطلا ةلهملا ءالؤه ةيناسنالا ىلع كاب

 نوعجري ال مهف يع مب مص نوعمسي ال مهنكلو نينذاو

 سب هس

 نو الثلاو ال ها

 « "" بو رملاو مالا ١

 اهتعس ىلع ايقيرفا ةراق هذهف ناسنالا اه الي مل نآآلا ىتحو اة

 لازت ال اهنككو دج ةينغ ةعساولا ابلهاجمو ةبسن مهيف اهنعضاو اًناكس تاراقلا لقا دعت
 يف ظونحم اهريخل لماع دي اهمنطب رقبت لو حاف لجر اهأطت مل مويلا ىتح ًاركب ةرطقلا ىلع

 يف مماطملا بسب ةدبلت» ةيوابوروالا ةسايسلا مويغ تناكو ١5١4 ةنس ريصبلا يف ترشن )١(
 كلذ ريغ دقتعي ناك بتاكلا نا الا برحلاب رذني ناكام ينامثءلا روتسدلا نالعا دعب ناقلبلا
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 بجو ةرم هباسا رذح نا ناشنالا ىلع بجو اذا كلذلو ضارمالاو ماجا يف ىدزلا
 ةرم فلا « هدب » ردحي نا هيلع

 ْن روث الثل) ١و ينماثلا جلاقلأ

 « 7 لهملا اياحض ٠ع
 وأ

 « ةمولظملا ةناسنالا »

 000001١ نأ ال نايذألا ةلمب قيرتتلا تعاون نم هيف سرغ امم ناسنالا درجت ول
 ناسنالا هيخا

 نارمعلا حالصا امم دصقي ينلا عئارشلا رئاسك يهو ركنملا نع ىهنتنايدالا نا ىلع

 ناسالا ضاويطللا نت

 لئاسو ريصت ىتح ماعلا عفنلا نم لوح رشبل لا تاعزتخم رئاتك ةئاندالا نكلو

 ناسنالا لع ءاضقلاب ولو ايندلا بذمل ةراجم اهوذخما نيذلا كئلوا يديا يف بسكلل
 نايدالا هب مهرمأت ام ريغ مويلا ىتح سانلا اوملع ةلمو نيد لك نم نايدالا هاسؤر

 مياكح ةاتع ضارغا هب اومدخ و ماتيالا لامي اوطرفو قنادب مهيد نوعيدي اوماق و
 ١ 01 نيدلا اوساد ولو ايندلا مهعم اومسنقيل

 0 | الل اماح نادنالا املارعشتت عئاظنب ىلس هر يقارب قماق
 قافتالاب ناني لا هب اوقحسل نيدلاب اوأره ن.ذلا كتئلوا ديلا أهم مأق امو اهم رم الا

 مالظلا ماكحلا عم

 ةديدش ملعلاب تقترايثلا كلاملايف اهانيأر ام عئاظفلا هذهب رمأت ةينارصنلا تناكولو
 ' 0 نوخكذي دوهلا لازي ال ىتاو اهيف ايم لهملا لاي ال ىتا الا: ناشنالا ىلع تطعلا

 وو ؟ةيس زايخالا يف "ترن ) ١(



 1 نوال اف ,اسلا ةلاقملا . عب اصالا سحل

 0 ةدرلا داعي فال اك ميرالا يديالا تاوذ ىوس امهيف 4 هك اح ال

 رك دق قب رطلايف رام و ةتاروأل ةصاخ هيلا يرظن تفلتسا اماذهو لخد ىندا اهيف

 20 تاسومام لك ف محلا نا امئناد مارت سانلا نم نب ريثكا ةذاع كلذ

 دنع اممسحلي عئابلاو هقاروا نم ةقرو لك بيلقت دنع ةعبصا سحلب باتك يف ءيراقلاف

 سس ةنكلا ضفأو قلل :قاروا نم ةقرو لك وانت ادنع حاللاو ناش 207

 روعلل 7 دارا امك قرولا نعربملا

 درت كسلا لمصر ةنلاخلا تاد الات ا رفق را هس يو

 هاضقلا اهب نوكي دق ضارما لقنل ةطساو نوكت دقو ةحصلاب ةرضم مومعلا ىلع يو كنم

 ديئوفيتلا ىتحاو لسلاك مثلا قيرط نع ةلوبسسب لقتنت ضارمالا نا ىنخي ال ذا ةايحلا ىلع

 ةلددولاو ةظيسفلا نضاراللا ائاسإوا نيعالا اس

 فرعتي و ميلسنلا دنع اهب حفاصي يتلا يهف ناسناالا يف وضع رذقا ديلا نا ىنخحي الو

 رذقا ةلمعلاو . ةلمعلا عاونا لك اهب ضبقيو تاسوماملا نم هرظن تح عقي ام لك اهب
 ةقوسلا رثك | لفي اكمف ىلا من د نمو ةريثكلا يدنالا يف اهاقتال رعيلا هب لقا ©

 دجن ًاديج اني رح اذاو . اهنم ءيش مهبلا عقو اك مهسفنا لافطالا لعفي اكو سانلا نم
 بارشلاو ماعطلا ةطساوب اهم ًادج تعا ةبسل ىلعيه م مودا نا

 منلاو ديلا نيب ةلصلا هذه ىلا نوبمتني ال نيذلا يف

 نع عالقالا ىلعكلذ ع مهلا لصي نيذلا لجل 1 ةزيجولا ةراشالا هذه لعلو

 ناسنالا ةيبرتل اضيا ىنكت ابلعلو ةحصلاب اهررضو اهتراذقب حبقلا ةجودزملا ةداعلا هذه

 نيتودع هيلا دوعي نا ىلا هتبب نم جرخي ام نيح نم امهرابتعاو هيدي نم رذحلا ىلع هسفن
 رثكي و نوباصلاو ءاملاب اديج امهاسغي ىتح هه نم امبءرقي الف امهنم هسفن ىلع نمأي ال هل
 كلذ هل رسبت الك لسغلا نم

 نونغتسي و تاداعلا رش نم يه يلا ديلاب ةحلاصملا نع نوماقي. سانلا تيل ايو
 اهمفر لهعسي ةعبق تناك اذا ةنع ةرامعلا عفرب وا سأرلا ىلا ديلا عفرب اما اهنع

 فقاوم ىلا هرج يلا يهف هيلع ناج معا يه اهرش ناسنالا قتي ل اذا ديلاو
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 اااليقا  يئاجف هراصح الب وعلا نيل لقالقلاو تاقاوكلا نم هد اهنا ا اهتيوتل

 مول نع موب ا فلج رسل اذه تحتلا ولو: نك الاوهوررخألا بناللا نع

 ةكلمم لك يف ةلصاحلا ةيلخادلا تابارطضالا ةلع وهو نارمعلا خيران يف ليثم هل قبسي مل امب
 ال ىنسحلاب ةسايسلا بابرا كلذ كرادتي مل ناو لاملا باحصا ةمواقمل تاباصعلا ا

 اذا اماو يسايسلا داصتقالا ىلا رظنلاب اذه كلاملا بارخ اببس نوكي نا ىشْحي فنعلاب

 يريرحلا لوق هيلع قدصي هارت كناف ايبط هيلا ترظن
 قفانملك نيهجو يذرفصا  قزامم قرام نم هل 8

 هف يف اهعضي نم مهنمو مهم ويج يف اهنوعضيو مبينا سانلا اهوادتي مهاردلا ناف

 لك ةبستكم رخآ ىلا دحاو نم ابلقنتو اهي رط يف اهفداصت يلا تاب وركملا عيمج لمحتف
 مهاردلا ءاطعا ةئيسلا تاداعلا نمو . ابرلاب اهباستك | دح ىلع ةديدج تابوركم ةرم
 ضرم ةموثرج اهب اقلاع ناك اذاف مهف يف اهوعضي نا نع نورخأتي ال مهناف لافطالا
 كلذ نم لفطلا ىلع عقي يذلا ا ”لسلا وا ايريتفدلا وا يرهزلاك

 00000000 | 1 انهم ضارمألا لقتل ةثالث لماوع بيبللا -قراقلا اهتأيناليف
 000 ار 1ل] رك نم ةاجنلا كلذب كل نيجار ءاودلا كيع ل ءادلا تفرع اذا

 ماعلا اذه سأر ىلع ماركلا ءارقال هانت ام لضفا

 5 0 هل دحصصتححل دعم

 تت روث الثل) ١و تعباسلا يلاقليأ

 « *" عباصالا سمل ع

 ى» ةيبط ةحيصن 2

 نا ا الا نصا لسرا رجح لقن دارا اك وهو دا لل ةتبار

 ةمخو ةعرسب كلذ لعفي ناكو . رجح لكل قن لبق لعفيناك اذكهو هناسلب اًهسسحلو هف

 ١1و8١ ةنس رابخالا يف ترعمن ) ١(



 ”11/ نوثالثلاو ةسداسلا ةلاقملا . مربملا ءاضقلا

 4> ممردلاو > « ةليقلاو » « ديلا » مو ةمبم لماوع هذان

 ناذ هينيعو هه ىلا اهدري مث "يش لك ىلا اهدمي تالماعملا يف ناسنالا ءاضعا مها ديلاف

 ديلاب مالسلاو ةخاصم مالسلل ل.عتسملا وضعلا يشو . ىودعلا لقنل ابيس تناك ةيقن نكت م
 نوواغتب نسانلا:نا:ذاةرطتلا ةديدش اهنالوتن اعاو.اهنشح زا اجيت اا

 انلق اذا اوب رغتسا امي رو ةريثك ضارما مثارج اهب نولمحي دقو مهيدي ةفاظنب ءانتعالا يف

 . نيعلاك مهئاضعا نم وضع فات الو مهتح مهداربوإل اببس نوكي دق ةخاصم مالسلانا مل

 ءارققلاف ءاملاب مهيلع هّللا نض امو مهيديا ةفاظنب اونتعي نا اعيمج سانلا ىلع كلذ ءاقتالو
 ىلع لوصحلا نم نكقلا يف ( ةيردنكسالاو رصم ناكس كلذ نه يننتسنو ) ءاينغالاو

 اهم لضفاو ماعطلا ىلع مهسولج لبق مهيديا لسغ يو قرشلا لها اهيلع حلطصملا

 كد نك نايظاللا نكي كا
 مالان يب سفنلا ةلصو قوشعملاو قشاعلا نيب باقلا ةلص . ةلبقلا ام كاردا امو ةلبقلاو

 اهنا ذأ" ه2[ ففرعت اال ةلص انه ضواهقيدضو قتدصلا نيب اهيفاو نا

 ا ط 9 ..ةليعلا ةطعيار لع ابك را ملا ضارماف . ةيعيبط ريغ

 كر طقلا رشن وا ىمازخلا حير ائاد باينالا درب سيلف ءارعشلا انتداس نم وفعلا حيمتسن
 رطقلا رشنو ماغنلا دربو ىمازخلا جيرو مادملا ناك :هلوق يف

 رحتسملا عاطل“ وا 8 ال رو

 هلوق يف اكدهشلاب اكاد قيرلا الو
 « سانللةف ءافش اذه 2 لوكا انو ىلادبد 20-7

 ال امب نوقطني ام اريثكو نوميبي داو لك يف مثو نوواغلا مهعبتي ءارعشلا نا ىلع
 ةليد الفاو اكل مسجلا ثروت 39 ةلبقلا نم رذحلاف نوقدضيب

 اك ةيعامجالا ةئيطا بصع هنا يف ةحاشم الف دلولاو مالا نيب قرفملا ممردلا اماو

 اببس ام موي نوكيس اهبصع هنا اكو . مالاو دارفالا ةوق هيلع فقونت ذا حمرفالا ةفصب

6 



 نوثالثلاو ةسداسلا ةلاقملا . مربملا ءاضقلا سا

 00 د يال تلاعلل
 4 "7 بما ءاضقلا ©

 ) مثردلاو ةليقلاو ديلا يف »

 طك حس
 يذلا نئاخلا يجادملا ةلبق الو . كب كتفلل اهدمي ىلا ملاظلا د كلذ دضت د

 امناو .: 2 رده نك هاضاقت يذلا ءوسلا سوساح ترد الو : نامالا نسا كعيس

 صالخالاو ءالولا مامت ىلع مهو سانلا نيب تالماعملا يف موي لكر اج يداع رما هب دارملا
 ءالبلاو متسلا نم انايحا مهيلع هرج دق امع نيلفاغ

 ومعي اكومتو دلاوتت ةيح ماسجا نع ةئشان ناسنالا ضارما نا ىلا ءابطالا بهذ
 0000 ا 0 ا |عركم ةمظعملا تال الاب الا ىرت ال ًادج ةريغص تابنلاو ناويملا
 هب انل ءيش لكب ةقلاعو اهاطن يلا ضرالاو هب رشن يذلا ءاملاو ةفنتن يذلا ءاوملا

 يف مويلا براضلا رفصالا ءاوملاف . انيف ةوقل وا اهيف فعضلف انايحا اهم انوجت اذاو لاصتا
 كتمت ينلا ةيديئوغيتلا ىملاو ةئبوالا ممرات يف لم يرسم / يف رع يواسا لع هللا

 00 00 ]و رز الو قبب ال يذلا ريثكلا نردتلاو . اعيرذ أكف ةنس لك امي

 ةصاخ ا كم اهمانسأ ةديدشلاو ةقيفلا ا ضارمالا نه اهريغو كانطأالا نوعاط

 اهكالها قرط أضيا اوفرع دقو . بارشلاو ماعطلاب معلا قب رط نع ابلاغ انيلا لصت اهب
 ني ام عم اهنم بارشلاو ماعطلا يهتن اذاف ءيش لك ر هطت يلا رانلا ىلع ىوقت ال يصف

 حيشرتلاب 0000 ||| ةراشو  اهرش نيالا نمأ ةذسنملا ضماوملا نم ةدعملا تاراصع

 ةضافالا دصقن ال روما كلت . ديلا خبطلاب لصح ماعلعلا ةواقنو ٌةيلغ كلذ نم لضفاو

 ةطساو ضارمالا مئارجلاقتن ىلا هباننأ طقف اندارمو . مويلا ةمولعم تراص دقو انه اهيف

 )١( ةنس سأر ددع يف ريغملا يف ترشن ١857 ريثملا بيبط » عيقوتب «



 ف نونالثلاو ةسماخلا ةلاقملا . لغاوش

 0 نيااحلا يف مثو , ءانحدلا ” داس قالخالا هيوشت يف سانلا ىرج دقو

 سانلانم دحاولا زواهت رثا هل نوكي الق ةيعيمطلا تاغصلا هيوشننا الا امص مها

 سانلا فرص يذلا وه ةئارولاب هلاقتنا ةبوعص لماو هلصأت ىشخي الف ةثارولاب لقتني اماقو
 ىتتاو مويلا كلذ لق ىتح قالخالا هيوشن نع مهفارصنا ةعرس نم منعا ةعرسب ُةنع

 هيوشن اماو . مهسفنا نيهوشملا ءانطناب هرثا ًافطناو ةندمتملا تايعملا نيب نم هرثكا
 هرئا لازي ال كلذلو هيلا ًاهانتنا بعصاو ةئارولاب ةيلاقتنا لهساو 0 خسراف قالخالا

 ةيبدالاو ةينيدلا مههلاعت يف سانلاىرث اذهلو .ةلدمتما تايعجلا ملفعا يف مويلا نحت هيد
 ةاحادملاو لئاضتلا نم كلذ اودعو نسل رق اوما ادملا اذه لاسحأ ارا ل

 ركمملا تاكتراو اهيضخراجسلا ىلا نسمنلا ريق نمو ءامسدلاو كوشلا سس 0
 نكت مل لايما ناسن الا يف تداوتف ةوطخ الا دجوي ال بذكلاو ءايرلا ىلا ةاجادملا نمو
 ان ةييصعلا ضارمالا نم نيتك و" اهترن ال نأ كح ناك ةريبك 0, 0

 ةيعيبطلا مولعلا لب ةيبدالا مولعلا ىلع كلذ رصتقي ملو كلذ ببسب هلسن يف لقتناو لصأتو
 اتنواقمالف اوتبسحات تالذلض ةعيطلا لاما اودع الاط دقلو.. ادا ادع رس م اممسفت

 ءاططلا وكشي و ءاوطاب الور مح ابل نوحي تلق ىلا 2 1 ل ضيرم نم كف

 راتلا هتفرغ يف اودقواو راثدلا نم هل اورثك | ابرو ءاملا نم ةعرجب هيلع نودوجي الف

 5 حلب نمانلا ند تقع كر ملاعتلا هذه تداوت 00 احل" لقعلا ناو

 اباصا ىلع فوقولا نكي مل امبرو ًأطخو ةليذر اهنع جورخملاو اباوصو ةليضف دعي اهي كسمتلا
 مالكلا هب لوطي ثحبم ىلا انعفدت كلذ يف ةضافالا نا الا اعنتمم اهئوشنب رملاو 0
 ىرخا ةصرف يف هيلا اندع امب رو ماقملا هب حمسي الو



 نوثالثلاو ةسماخلا ةلاقملا . لغاوش "1

 انااا لع ةنلاخا نع ان اها: ايندلا ىف ريشلا نال كللايما فلاخم الف“ لايمالا روض
 ةمواقم اهلك مهعلاعت يف اوواخ رشلا وه ناسنالا يف بلاغلا رصنعلا نا لئاوالا داقتعال

 00000007 ة.نلا هلاغم ريغ تانص سنك اذ اهتلاخ نا هوماعو ةن زيرغلا هلايما

 ا انا ارث بلقتت ادبملا يف اهنع ةفاتخم ةعيبط ىلع اهقيبطتل هنن ناسنالا ديجي

 ىتح أدبملا اذه حصي الو . ةيعيبط ال ةمنطصم تافص اهما لع كلدي 1م بيقرلا رظن نع
 < لحكلاك نينيعلا يف لحكتلا سيلو » ةعيبطلا لامج نم لضفا ةعانصلا لامج نا مصيب
 ك1 قلل ةيءاقم دانا لاعا لك تراض تح

 ءاير نيملاعلا نيدو كاذب يتزز هللا يل رفغيلف كيئارا
 ةنع اوبجح مهنال الا قرسي ملو قدصلا ىلع هوبقاع مهمال الا بذكي م نا لاق

 ا( 0 11 ام ًاريثك ةجر لتعلا يف ثدحي *ىشلا بارغتسا نال هرك ذ ىلع
 اانا كلا لع هنن لتعلا اذهل مح نا ثيلت ال اهلا الا هيلا هبنملاو ءىثلا اذه دض
 نكي مل نا ةباتكلاو هيف لومحما هلاقع نم ةتلطيو هيلع مداقتملا هفولأم نع ةحزحزي اذهو
 ديفم ءيش اسهيف نكي مل ثحبلا لاجم لقعلل حسفيو اءاملا وا أطسب راكفالا هبني ام اهبف

 000007021 ىلا نمىلاخلا بارعالاو نزولا ٍدعاوق يتوتسملا رعشلا تيك تناكو

 60 رصعلا اذه

 اضيا هيف رهاظ ةيبدالا تافصلا يا قالخالا هبوشت ىلا ناسنالا يف ليملا اذهو
 نك .| دنع مشولاو جونزلا دنع دودخلا يرشن لثم ةيعيبطلا تاغصلا يا قلخلا هيوشت يف

 قلطي ناك رشبلا نم اليج طارقبا رك ذو نيينيصلا دنع نيلجرلا هيوشتو قرشلا لئابق
 رك ذو لواطتت ىتح هلافطا سوؤر هوشي ناك ةلواطتملا سوؤرلا يا لافسوركملا مسا هيع
 9 تالق نهو رانلاب كلاب نيالا "نبي ةلازاب هنانب رودص هّوشي ناك بل اقصلا نم ًابعش

 يويدلا نا وا لوقلا ىلع ينل امم ةصاخ يويدخلا تاكرح يف ةلذتبم حيراوتو دئاصق رشنت دعارجلا

 رعشاا اذه لثم عرق رش نم ناذالا قول اصعلا عرقب اهباحصا زيي
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 . بر د سلا" "هد 3

 هاف ناويلاتلاو ةليساخلاةلاتملاا ١ غاز

 يسيل تاور ابل راع يلا لغاوشلا ريغ لغاوش . هانرك ذ ام ليلقلا لقا ءبغع ترك

 ينيع اهنلاسا ركّش ةعمد ريغ يل قبب ملف يباق ضيف قلطاو يناسل لقع ًاًمصو يل هفصو يف
 وش . غيلبلا ةماق اهلاسا ٍركف ةعمد ىلع
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 ظعو موق داطصا

1 

 : لوقلا اذهب
 لا موق داطصأ

 - هدساو
 0 ا ةلاقم أ 0 -

 مليم دا ا

 هلوح ام ىلا رظنو هربق نم يريرخلا اهل ماق ول لغا

 رعشب 2نيرخاو

 رمح القعو القع

 للا 07
 3 ع

 ل امب الّقعو ًالقع

 : هلوقب اهحتتفا « ممرلا دالب 00
 0 نيكسم اب كلت تا له

 ممر مباك يلوحو يتارث اما

 كرغ له م اق عا قاس نب رو اا اهيا فق

 سانلا» كلوق تدسنو 0 عاقصالا ف كولملا شورع اهل زنبمو عابتو ئرش كلانا نإ

 تقطن امو قملا ريغ مويلا ىتح تلق امو '"”مالملا تيشخ ما <« بتارم سوفنلاو بهأذم
 بائرت ال كلذ ءارو نم كسفنو قيدصلا لبق ودبعلا كلذب كل فرتعي قدصلا ريغب
 ا "”ىدابملا لع الا نمطلا ددشت الو صاخشالا نع ضرعت لوقت ام لك يف كل

 تايثزحلا ىلع فوقولا الو عومجلل ىدصتت لب داح الل ضرعتلا ثحبلا يف بحي نمث
 راكفالاو:ناكفاإلا ةآرم ةباتكلاو ابك كلاما كلذ دشن تالكلا لآ اعل

 رصقلا ىلا لئام ةماقلا ةععير ل>رلاو » هصن | م ماتخلا يف لاق « سوتا » مالك وه اذه 40

 ثيح هذه هيهاوم راهظا ىلع دعاسم مظعا ت تناك هت ورع لعلو برع لهك لضعلا ء ءيلت“ نوللا رمسأ

 هأ 6« ريهاشملا لاغ ناك كلذكو هل ذاب يذلا رمالا ىلا فرصنيو ةلئاعلا « لغاوش » نع ركفلا غرفتي

 شورعلا ىئازخ نها يف ديجلا ديع ةموكح دهع ىلع امس الو فاتكللار نخ ء.. ةطخ ىلا ةراشا 2

 6» تر نع 2 لاومالا راردس

 اهنم تءاتسا ةروكذملا عجار 1| نا هغلب ةيلا ءأا مجارملا ضعب سو هندي ةاسارم رع ىلا ةراشا م



 نوثالثلاو ةسماخلا ةلاقملا . لغاوش م

 ىلع كح يذلا يضاقلا رساجت ا.كللذ مل ناك ولو نولوقي اكماع يأر مل سيلف مهحلاصم
 بصتعا وا مهمضعب لاق دف رئاجلا كلا كلذ هيلع بصي نا روكانلا غ6 كرورالاو

 ةاضقلا تيأرل مهفئاظو ةيدأت نع اهيف اوعنتما مايا ةثالث تروبال ىلع محلا دعب ءابطالا
 نوجشتس مهباوبا ٠٠٠ ىلع

 قرشلا يف ماسلا يأرلا نا ىلا نوبهذي نيريثك نا لوقا ماعلا يأرلا رك ذ ىلعو
 مهمضعب هافثو ًاريثك دئارملا يف ةعمسن نحنف كلذ عمو ءاقنعلاو لوغلاكىمسم الب مسا
 (3) رظن رمالا ينو مهب ملعتلا راشننا ةلق ةجح نيب رصملا نع

 نو الثلاو >سماخلا تلاقلل

 « "'' لغاوش )٠ع

 عقوو ٠يراق لكل ايما بسح ًاريصق وا اليوط انمز ريصبلا اهيا كنع تمطقتا
 ىدا متعتو ضعبلا ىدل نوبت لغاوشل ناجهتسالا وا ناسحتسالا مقوم هدنع ابك
 مداصيوو راكفالا راحب ضوخملجر انهف 3 ايف نوفلتخي سانلاو دل دلل

 عزعز حير هلقاقت ال خسارلا دوطلا هناك فتاداوطلا هو قادس تقتو» راما اعاراتت

 516 رابلاب ءامللا 1 اطر تت و راجشالا ماتقيو لامرلا فسني راصعا الو

 باتري ال نانجب كلذ لك مداصي, . ءامملا يف هلجرو ءامسلا يف ةسأر نكلو نارحلا نيئتلا

 ءوني نم هاوس هب دتعي ال دق رك ذي الو رك ذي ءيشل رثعتي و راحي نكلو باهي ال بلقو

 موي هيف اكوكشم ناك يذلا يرصملا ماعلا يأرلا نا ملعاو ةصاخ رومأب اهتقالعل تف ذح كك

 ةههلا هذه نم ةيرصملا ةمالا ةلاح ىلا مويلا رظانلا ناو . ًاروكذم ًائيش مويلا حبصا ةلاقملا هذه ةباتك
 مهفن تراص قىح ةنس نع ةئيش همظاعتو أمف يأرلا 6 نوكت ةعر قرب ذا 50

 يف رشن بناكلا يف مهفغمبل مالك يف تدرو ةاك نم ناونعلاو ١858 ةنس ريضبلا يف ترشن (؟)



 118# 2 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاقملا . ةماه ةلأسم يف ةماع ةرظن

 . 0 ىلا ةراشا ) ءاوملا يف اهمورشني ةاضقلاو ضرالا يف مهطالغا نونفدي ءابطالا

 ع » لاق ثيح طارقبا بطلا وبا مموبا مل هّلس ام ىلع اورص قا ول ممو ( قونشملا قيلعتو

 اواو ا بنتجيلف اهعطتسي ل ناف هضيرم ةعقنم ى سانا لفظا

 اند يني » مهءاكح دا لاق مكبطلا نال مالم هريك ااوتحتسا اند | مهمسفنا

 * لوقعلا يف ممريظن نونلتخي سانلا رئادكر شب ءابطالا نكلو « اًئاد يّرعي و ابلاغ نكسي و

 ىلع كلذو هتشيعمو هسبل يف اطيسب نوكي اك هبط يف ةطاسبلا ىلع دمتعي اذهف قالخالاو
 فصي ىف هتشيعم لاوحا رئاس يف سانلا رئاس نويعيف هرذي اك ىضرملا نويعيف دامزلا رذ

 هضيرم ىلا رظني نم مهممو دمج ليستسي و بحسلا رطمتسيو ر ملا رطقتس م

 1 ءادلا ةنخ لعكلذب لدي نا. دارا ارو" ًاريظ ءريس و هناحنا 00-7

 كي رش هنأكحيرلا ريثكت دصقي نم كلذ ىذا ال نا دوا تنكو مهندو ءانتعالا َدِإَق

 ءاودلا ٠ قع انو او وصخ لصف اراب ءال ده ةلداتصلا رش نمادللا ذوعا ) يلديصلا

 ءالا نك رادتفم قف تاحق ضعب كل فصي نا نع ًاضوعو نك رملا لال طيسلا ١

 كليلو كموب كلغشيو ادع ةئاملا ىلع ديزت تاناشرب وا ابوح وا اقارؤا امين امجزع

 بنذلا نا لاقي قحلاو ”بقاوعلاب عا هاو هللاو قئافدلاو تاعاسلا لع ءاردلا 2 عرج يف

 ال امو مزاي ام يف الب و ًارهظ مهبلق اذا هلا ققيبطا نع نوضري اال سانلاف مهملع هلك سيل

 يلديصلا دنع نم هب جرخي ام ءاودلا ن م مل بتكو ٠ انع رهظو ءاسم حابص مهداعو مزلي
 يئاثلا نعو ائيش مهذي ملولو « نتعم » هلا نولوقي لوجو :عف هلل رمز يذوملاب اثيغتسم

 ركب كا را ور در نه نعل ةلاح تمهف ولو كنع نوحفصب الو « رطاش هنأ

 الو لهجلاو لامهالاب كاومرب كر ال مهماف خبطملا ةرئاد 4ب 0 : ءاودب ةتعشو

 ل 0 ع 8 كرظن 0 كلذ بش نال

 نوعفدي نيذلا نال عد 5 لاف د هل عقد ناكذا هلأ نا 0 مدي ل

 يمحن هك مهيب نسل ريارخل وح هيشأ ءاطالا نا كلذ لع دزو : نومذدت اماق

 داقتنالا هياع بلي ناك ام امتنخ ققحت. ناكيتا لاوحالا يف يتاكلا كلسم ىلإ ةراشا )١(



 نوثالثلاو ةعبارلا َةَلاممْلا . ةماه ةلأسم يف ةماع ةرظن ١٠#

 ماقنالا الا بلطا ال ًارارش ناحدتت يانيعو نجسلا نم تجرخل ةلماعملا هذه تاموعو

 اا | 1 لإ نايك حن ادع رارضالا ىأت ةيقيقملا نعابط ناب عيمجلل دكؤاو
 لواحت الو ناسنالا اذه لثم قالخا دسفن اذاماف نوريثك ايندلا يف يلاثماو ميضلا لمحت

 ءايشا هيف ىعاري نا مزاي باقعلاف ةوقلا نم هيف اع عافتنالاو هيف فعضلا بناج حالصا

 نون اقلا يف الو نوجسسلا يف ال ةكرذتسم ريغ ةريخقْلاا *

 نوكي ال امو نئاكو ه ام يف نونظو تاهبش عومجم نوتاقلا ام كاردا امو نوتاقلاو
 00 او ةاضقلا اًثداس كلذ تضغا اونا رمعلا يف ناسنالا مدقت ل يبس يف ةبقع وهب

 ا 1 )1 ر اك امدقتم وا ةئس فالا هلع رقم أر تاك ودعم لهحلاب يتومرو

 ةيناسن الا ىلع هادي تنج ام رش وهو ةريثكلا هنائيس نبي ةديحولا ةنسحلا تربانوبا سانلا

 نم ءيشب ساقي نرق عبر ةدم ةرومعملا هيد ردت الو ارشبلا نما ةيئل قلل نقول الزنك الذ

 دونب يف نّودت ىتح ةيضايرلا مولعلا رم تسيل'ةعب رشلاف تباثلا,نوناقلا اذه رارضا

 بقاعتال عئارشلاذ اهرش ركب واحرض مقافتي ىنح حتتت الو اهارغ عر هند استك
 "00 يبا يف ضرع ل 533 مآ يوادب العطا نأ نيون وذ

 ةينوناقلا م اال نم ًادجلضفا ةيداهجالا ماكحالا اهعورفيف اطالتخا دشاو الوصايف

 زيكتالا دالك نرناقل عال دال اع ءاككلا ىف لوح يتلا دالبلا نا نظن دل

 11 2 ديمتا الوب كلذ لوقا ريتكب اهعم حلصأ نك 53 ل نا ةينوناقلا دالبلا نم لاجمل

 ”ادتلا اذلالا ةنئاط نوب ام عي مالك سماتلا لمح ال نا وجراو نيمولعم اسانا وا مْ

 دوكنملا ىلع سيرراب يف رباملا مب ل ايس نفل[ ك0 مثدشلاو رونسلا نيي ام

 ف اعوفلسو كاحملا ع "ا دا عنه هلو 0 يطل لما

 دادح ةنسلاب مهدئارج

 ةريثكمفنلا ةريثك  اهرش هّللا كاقو  ةقئاطلا هذه نا لوقا ءابطالا ركذ ىلعو
 دق ةطلغو يحن دق مهنم ةباصاف سوفنلا ةايحو نادبالا ةحص اهيلع فقوتي ذا ررضلا

 فنا مهضعب لاق اك مهني قرفلاو ةاضقلا عم ًاريثك نوهبأشني ةهملا هذه نم مثو يدوت



 بشي  نوثكائاوةعبارا ةلاثملا .اةهاخاةلاقللا ف ةفاع ةراقن

 تايفشتسملاو قدانفلا نيب ي ا عمم ا اهرماب مامهالاةلاحلا اني قيضت ذا هلزللا

 دهان را القع يحم ا ع 00 ايم رك م قمع

 . راكفالا َةَق ّورملا نادبالل ةض "1| تويبلا ةذه يفاةموكللالع.اعيماام ا ل7

 ل كلذ امو يلع ا تانغ قدانفلاب ءانتعالاو قنات و هيف غل رصع يف نحو

 ال10 تاجابتحا تواز هنسلوا طاطا ءوشل هال كلذ كتضتقا ركل نإ

 0-5[ ناو ررضلا هل بلجت اهدوعت يتلا ةحارلا بابسا ءافتثا راص ىتح ندقتلاب

 قيال لضوردلا ( زهاب لك لهاجلاب ملاعلا ساقي الف تاقبط ةيعاججالا ةئيهلا يف سانلا

 ه1 د عيضولا ماقم ل عيفرلا لازئاف شيملا فشق ىلع دوعتماكة شيعملاب

 داعب هراكما اضط وا 0 كي تدجو:نوجيسلاو- . انهارت 007

 قاللخالا كد از ويلا ةدئاف, تقلق | ةييذالاو ةيحجضلا لتس لك عمجتست ملا ذاف هنحس

 اهيكتربي لا توانلا ناو كيذكت كك ت ل اذا اهتدسفا امبرو ةدساف تناك اذا أ ادا

 عون يف لب نجسلا ةدم يف ال كلذك تاجرد نوكي نا بجي باقعلاف تاجرد رشبلا
 توتاذلاف نوئاقلا هلع تقاع كلو هاوس نمت اماكن مفرا وه ام بوثذلا نمو ايضا نجلا

 ال راعيقمصو اهبحاص قنات ةيقيقح ةناها ابنت نجتسلا كل املق ابلاغ ةيياتكلا و 0

 هباتكلا ملاع يف دودعم نأش مل باتك اهبكتري تلا بوئذلا ةيباتكلا بوثذلاب ينعنو ىجنمت

 ايي علو ل هنن ا ةعن تعا في نط مل نا ال نيذلا نولنطتملا باتكلا ال
 لتاقلا عم دحاو سبح تي 4 هب قحلي يذلا ررضلاو ُه ةنع أن يذلا ررضلاو هبنذ رادقم

 ناكم يفو قالخ الو هل ةيبرت ال نم عم كندا متل نسخ لب نكت رلاةيفر ادلب

 هبنسهلا كش ال 0 نويلارثكرا نأش رعاك ةلشلاو ةحانا كاش حف ا

 لقعلاو دسإ ا ىلع ضارمالا لاخدانجسلا نم دصقلا نانظن الو قالخالل دسفم ةحصلل

 يف روصتا يناو ةيئاوه نوكت ام ًاريثك بونذا ًاصوصخ ناسنالا لبقتسم لتقو امبلتقل
 ') ناسل ةقلزوا مق ةطقسل نجسلا ىلا تذخاو رمالا اذه لثم يل عقو ول هنا يضن

 مويلا حالصالا 0 ء يع اهذ م دق نك لو ا ةئيس دهعلا اذه ىح تناك رصم نوجس ) (2 ١
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 اذه لثم كواس نع نايضرت ال مهنماو زيلكتالا يزل ناد اليم اوهز هنا تئاضإو

 ءادعالا نم رش مهنما ىلع مه نيذلا دارفالا ءالؤه وتع ديزي يذلاو هب اتءلءول درفلا

 دروالانا ىلع ة نيثك ةلدا اندنعو مهراقتحا يف اودات ىتحمبكحتل مهدايقناو مهيسوؤرم نبج

 سانلا ناك اذا ًارورسم لب نوكيو دحلا اذه ىلا قوقحلا ماضتهاب حمسي الفوت

 سانلا ىرج ولف . نيقحم اوناك اذا مهتح مهليني هنا كش الو مهيواكش هيلا نوعفري

 ةما نيتمالا اومدخل رودصلا رغوي يذلا ماعلا نعطلا نع ًاضوع ةطخلا هذه ىلع دئارحلاو

 ماعلا حالصالا عم اطوصخ ةيرصملا ةمالاو هيوادتق فعضلا نكح عت ازدجل زيلكذالا

 ةماو درفل درف دايقناو نيتمالا نيب ةفلالا طباور ىوقتف ةيصخشلا قوقحلا مارتحا ىلع

 ءارعشلا ماما لاق دقف ةميقعلا ةمصاخلا نم ريخ هذه ةلاحلاو ةلماجلاف يميبط ءاضق ةمال

 00000 ال انما اهي هل اودع... :ىري نانرملا لع انيتدلا دكت نمو
 ملامعا لك ياكتالا نا نولوقي ءالؤه «قافن قافولا ةرثك» عوضوميف ملكت ما

 0000 ا رثلا نم لك لواخ اهمو تاننح الا ملل نوري ال كتلواو تاس

 يلا ةمدخلا ءوسنو ةبيرلا عقتف هناكماب لسي ال لقعلاو مقاولا ىلع قبطني كلذ نا نظن

 ناب نحن كشن ال دقو ةيمومعلا ةمدخلا ةمدخلا هذبب ينعنو هتطخ نم دحاو لك اهاخوتي

 لأ ىدؤت ام اريثك سمحتلا ةدايز نكلو -هاوعد يف اصلخم نوكي دق نيقيرفلا نم الك
 : هلوق دح ىلع مثولا مسج

 مهولا ةدش نم تبطعا دق كانلكع .  انل دج ولف يلمعت نا كانمهو

 ىرج يرجن ىنح الو ناتماللاو لاثمالا ممرغتف كلذ نومهشي ال سانلا مومع نا الا

 « قافن قافولا 0 نولوقيف عجسلا قاطنا ع مهعجشي و كلا

 قحتسإ عوضوم يو اضرع ةظفالا هذه رك ذ كب رم دقف نوجسلا نع رلكتا ما
 ا” اتش الا نع نم خلال هراتخت يذلا ناكملا نوجيسلا تسيلأ ال نك تافنلالا

 ةليوط ةدم دالبلا لهاو نيلتحلا نيب ترمتسا يتلا زكللاو زخولا ةسايس نا مويلا كشا الانا ) ١(

 تاعورشم لكىلا رظنت ةمالا تراص ىت> ةموكحلا تاينب ةقثلا مدعو د.دشلا هركلا اذه تدلو يتلا يه
 بررلا نيعب ةكاحلا ةئيفلا



 سوا. نوثلثلاو ةعبارلا ةلاقملا ٠ ةفاع ةلالطم ىف ةفاع ةزق

 لاكش الا: ىف نام دق ام لاوححاالا ف لس ناس الا ناروغ

 فقو اك ًارئاح اهنيي تنقوف راكفالا كيلع تلاهناو عيضاوملا كيلع تمحازت ما
 ًادنستا رات الو ديت ىاب فرع ال 90 قيقا تو نإ من

 0 ال اال ماس قنرل م ةيلكماللا »كر
 ”يدابم ىلع قيطنيهنال 02 الصالاف بجعلا كنملازا ببسلا نع تثحب ولو نيتضقانتم

 يف اهدايق نال ةمالا بئاغر ىلع ريست نا الا اهعسي ال اهتموكحو ةميظعلا ةمالا هذه

 ترام ,ايكحاف ىرتاو اينغارر ا تقش ام ار مختتا زيكتالا رطل ك8

 ايف ةيرملا تغلب و مومعلا ةقث مضوم تراص ىتح اهنيلام تمظتناو ةميق تاذ هنايح
 رحبلا يف اهرخاوب 27 تماتبا ولو قيقح حالصالاف . نرجسلا باو اة

 ةضرعم ربلا ف ضرالاو ناتيحلل ةضرعم رحبلا يف رخاوبلاف ربلا يف اهليدنسب تقرغاو

 ساطي كال ت0 دم ةيأر قياس نال اق ونايتطلل
 الخد مبف يعيبط لوالا ناببس هلو اضيا يقل مههرك اماو 29 ناطبقلا ةعبق قوف ديما
 ردك اح اذا هيعفكس سانا تاب رخا ف م بحب ال ليخدلاو دالبلا يف

 ليخدلا يف تيبلا لها ىأر اذا لوزي ابلاغ وهف يرهوجلاب سيل ببسلا اذه ناىلع تيبلا
 اذه ييسوهو يناثلا .ببسلاو لاح حالضو ةلماغم نمسح ةنم اوسناو راهبات اك

 ىلا مهتءاساو مهسسرطغتو مهدادبتساو مهتلصو زياكتالا دارفا ضعب وتع قيقملا هركلا

 ءالؤه نيب دجوي هنا لاقي قحلاف ةموكحلا رئاود يف ةحلصملا طباور مهم مهطب رث نيذلا

 مهيف دجوي ةاتع مهيف دجوي اكهنا ىلع نانثا ٠٠٠ هيلع قي مل نرق ىلا دش و نم دارفالا

 اوأر اذا سانلا دوعت دقو . ةما لكي ف اك سابلاك ناكل حرج ىلع ةتعضو ول نم أضيا
 لكنا هنوعمس نيذلا ني ىتح هسنج لع نعطلاب درفلا اذه ىلع اونعطي نا درف قزف ةءاسا

 هتموكح .ةسايس ىلع قبطنت ةرياغملا درعلا اذنه لانعا نا نومهوتش هزرط ندد ا

 يذاراو ةيويدخلا رف ءاوبلا ةقفص ىلا هراشا ( ؟ ) ةريملا ىلع ةلالدلل يواسنرف لثم )١(

 ةي نيالا قلع ارلا نا ىلا .ةراسما, ( ع« ) . : ةب نيك ةكرش لأ دئموي ةموكحلا |-متعاب يتلا ةليدنسب
 دحاو نايف ةزخالا نق اهم ناكنكتس ةيرسملاو



 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاقملا . ةماه ةلأسم يف ةماع ةرظن 6060|

 اذالو 7 مهيلع ماوسل لضف الو ملل ةربع ماوس نكي مو مهاوسل ةربع اوناك اذالو # راحبلا

 هللا ةاعد اي هللا اوقتاف ٠ ٠ ٠  لوقلا حصول باوصلا نيعوهو الماش قحلا .ركي م

 هيف اوعمجت الو هلل هل امو رصيقل رصيقل ام اوطعاو هيلا ملاظملا هذه لثم ةبسن نع اوفكو
 0000 00| تاقبلا ةربابجلا: انك امو كتلروعت رصع هب انل اوديعتو نيضيقتلا نيب

 الو ناسنالا ناسنالا محريلف . ىبعا اهرشو ةميشغلا ةعيبطلا نم يو ةيلاالاا بضخ
 هنايكن يف هنم هناج يف حلصا سيل وهو هباصم يف هيلع ءاضقلا ددشي

 وأ 00 رو م01 العلا اأو - منا راق رح اع هود اه

 وسم

 نو الثلاو تعبأرلا تلاقملا

 "00 ةناسدلا فق ةعاه ءرط 3

 « ةيهاكف ةيداقتنا »

 ىضمأ كب يدهعو | لا نم ىفرجا كب يدهعر ركعتت ملقلا اهيا كارا يلام
 لاجل حسفأو لوّقعلا باطوأ داما تثويحلا غارفو كتبعج غرفا كبيج غارفا ٠ نا

 «لاتق مادقالاو مدعي دوحلا» رعاشلا لوق تيشف تابقعلا كنود تنك ارث ما . دكفال
 كلوق تيسن كالعل ما « مهلك سانلا دايس همشملا الولرررا فانلا ردع فا هلوق تب

 «" لاخلا 008 ادوط كد "+ ليثص وهو مزعلاب عاش كر

 : لئاقلا تنا تسل وا مهلا كنم ت تاعبق عمالملا كيلع تربك ما

 ْ لايقالا عا نم اليق راص  ليئض وهو مزملاب رعاس بر
 )0 انرل دق 77 هكصن تضن الو رشعلا فصن نوغلتي الاك* ارق نا كعار ما

 لبا الا "تان ؟قافؤو““ ءاوتسا ءاضتقال ءرملا ىز- نق

 لئاقلا ثنا كنا تلهذو
 نيا كلذ يف لمح يذلا ءاصحالا نم رهظ 5 (*9 9١م ةنس ريصبلا يف ترشن 21



 ا« نواف ةثالشلا ةلاقملاب) تل الل ل لازال

 نالا عيطتسي ام ردقب تاغللا م ةيوحلا ثادحالاو كالملا مولع . نادبالا بطو

 08 هك تارا دال كرك دك مهني امعربعيناو و ملي ام مهني نا

 ! يلاصف موي اهيف يلوق ترك ذو
 يلزغت لاطا عبر ىلع امالس يسن ينم حيرلا تامسن ايا

 يلهتقرشلايفإلملاساكباسورع ينيحم كاح يف غلب عيرايو
 للدتلا بوب تسام دقو لومتت اطاصو نادو لاثمأ ةؤيزع

 للخلا نيرا اذزساوئشافالا "اك ورلا ىلإ نط
 مالس فلاو ةيلكلا ةسردملا اهنا كيلع مالسف

 مانملاك ةقيقحلا اذاو - توحص مث

 لوبععبس

 نورت دارو تلال لا
 « ""؛ ةحلالا بضغ لزالزلا »

 طل قلاخ نم ةمحر قحتسي ال مويلا وه اكو ناك نانالا نايا ظ

 وا نيد ةعدري ال حافس رادغ كانف ةمباي *ي يث هبرورب ال *يمظ عشج مهنا وا نك

 قلخي مل اذالو + داسفلل ةروراقو رشلل اعدرتس اخ اه هوو ا دا

 نم هب وه صخ ام اًصخي لو قلخلا بتارم يف ةنود امهو ةماملاك ًارهاطو لملك اعيدو
 ”هرطماو مقتنملا بوقعي و قحساو يعمر تيا 0 لآم ليمجو لامآ واح

 . باذعلا ل وه ساقي بازتلا تحت ايحب ةتفدو اعل انا امه ضرالا 4 تير 03 0

 ول باصملا 5 باذع هيلع فن و بضغلا اذه ةقشم ةنع فنخم نا هاك ف نك

 نيك اسملا ءالؤه بنذ ام لب  كلذك سيل وهو ُةبنذ امو . اقل حلصاو اًقلخ موقاهلءج
 رعق ىلا ءاملا مهفرجو مهتعلتباو مهب ضرالا تقشناف ءايمعلا ةعيبطلا مهب تكتف نيذلا ١

 هللا نم باقعهنا اومعز نيذلا كثلواىلع ًادر ايليسيس لازاز دعب ١5٠9 ةنس ريصبلا يف ترشن ( ) ١



 نوثالثلا ةيناثلاو ةلاقملا . ةقيقملا وه ملح ب.

 كلذ نم ًامجس قزم عمال رون قثبنا مث سمادلا ليللا اهنأك ةماظم ةعاق يف يب اذاو
 تابنلاو ناويحلاو عناصملاو مجانملاو راحبلاو رابمالاو ةيدوالاو لابملا اذاو ملدملا ليلل

 . ةعساشلا راطقالا نيب يناكم يف اناو يب لقتنتو 1 روم ندملا»و نادلبلاو ناسنالاو
 تجرخ ةاهقجنملا 52520 . لافطالا ىهلم ل يق اذه ام تاقف . ةعفانلا لامعالاو

 نودحم و .لالخلا نودلكت لاحر اهف ماق درايلا بطقلا 1 يف يب اذاو

 سانا اوبليل .ماجسناب مالكلا نوفصي لالضلاو لهملا نورق يف مهم اذاو لاكلا عاوناب

 يا امجاد نيداملا عم يلجر تددمو نيتفتلملا عم تفتلاف . رباغلاب رضاحلا نع
 اذه ام لالا 1 تح رصف ..سعنت ينامأ ٍلجرو . رف داكي ءارولا ىلا تفلتلا نم قنعو

 ةعفانلاب نذا يه ام ثلق ةعماجلا يل ليقف

 0000000 رشيلاداده:ريدقلا ناككوفنأك ناذالا مصي يود اذاو ا
 تبهر ناكم يف انا اذاو تاغواذ . اهران مهملا تداهنق سانلاتأطبتسا ًآنهجن أك ياطت
 حاير رانلاب فصعت 50 كا رشبلا لفل تمارا لالجا ةهر ُهنم
 مث تي زاك ابص هنوبصي و عمشل ا ا نوي يععافالا خنت 0 00
 حئافص هنوعديف مهقراطمب هيلع نولاهعيو نكمل هاب نم قدا 02 ةهنم نوعنصي

 دعححلا من ت تاقف « قالو شرو « للك اذه ام تاق رفاكلا نيد نم قرا

 فرخزم رهاظلا قوزم ةنوكسملا اياوز عبرا المي ل ءاني يف انا اذاو تلقتنا مث

 نوموقيو نورصفي و نولوطي نوسواشتي ماوقا عبرالا هن اهج يف اذاو ترظنف نطابلا

 تلقو.لأسا و 0001 ع كب اب نوييطتسيو ا نوطيختإو نوخوت ممريغو نودعقيو

 علا نم ومج لهجلا
 قرط تلجاذ ردلا ءابصك هلمر رح ٠ ءيلماش ىلع يب تنقو مث ينتلمح ةفصاعب اذاو

 ةكأ اذاو . بيبملا نطولا اهيا كيلع مالس تلقو « جلثلا مسبم ىلا جوملا شقفم » نم
 تايانب ةلساس وه وا ىيَخ ءانب اهيلعو رحبلا كلذ ىلع طن 0 ءازوجلا و دعك
 مولع رخازلا رحبلاك اهم قفدتت علا للام تا ابق ينأكو و باحسلا حطانت

 ءاضعالا عفانم مولع . ءايميكلاو ةيعيبطلا مولع . ناسنالاو تابنلا مولع . ناويحلاو نداعملا
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 ضعبب هضعب طابترا ةلوهسل عمجا ملاعلا يف اهب نارمعلا ءيضتسي يتلا ةرامل ناش تاع
 يف اهاطخ لواو ةعانصلا تاعرتخ#و ملا "تايم 0 مويلا ضعب ىلع هضعب ةرطيسو

 بتتسي الو كولملا ةدايس طوقسو ةيةيقح ةدايس ممالا ةدايس دينأت نوكتساما يارا

 اتت لع ةينبملا ةحيحصلا ةكارتشالا :اهنف ددأتتو نشتنت ىتح ةنرتم دعاوق لع كد
 لباقي نم ناو . اهموصخ نم ضعبلا اهمهغي اك ال لمعلا يف كارتشالا ةسنا لع هكفللا

 ”يش لك يف قيقحلا ءاقترالا نم اهدهعب هيلا تلا امو:نيعبسلا ترحل يقال زا هلاخ
 بوعشلا ةلاح نيب لباقي نم لب . مويلا كلذ نم راضتحا يف كولملا ةدايس نرا ىرب
 ىرجم مظعتسي ىمظعلا ةك ارتشالا نم مويلا هيلع يه امو ديعب ريغ دهع نم ةينامرملا
 اباهاع تاكرح ىلع الا كلذ لجا بي رقت فقوتي الو ةدايسلا كالت علخل اههف راكفالا

 تنيطاألا كوبان رصع ف تناك وأ تاكرح يهو راجفنالا عرسم طغيماا ةدق ناك مويلا

 دقو اهب لقاعلا يردزي تاكرح مون اابتككو درثلا نامل 0 لك ال دجساو ماعلا

 ابهر ضال

 نو الثلاو تيناثلا تلاقي

 ةقيقطلاوه حو

 00 ءادطا تاس و كلا لل 5 . ينعزانتت ةضوأتتم لماوعو يلي تح

 ةدخو واول سومش أبمف عطسل قاما ناك اذاو ءاشحالا قزميو ركفلا 5

 يف امع تَّيش ةميمن الا ءالطلا مهداز اف رهاظلا اولط ساناب ةظتكم . راهنلا نم ىعبا ليللا

 مرضي بحلا كرار هللا لدم كم . عضولا يلاع نم اليثمت نودهشي مو . نطابلا

 نوبجعي كولا تاو مند . نيشيف كتهني مث ٠ مجحيف مك .مدقيف
 تلقف ” لاخلا ىهلم اذه 0ك ليقف تلاسف“ عارلا بدالا وه اذه نوأوقي م نوقمصيو

 تجرحو لافطالا شب
 +د|بنحدسلعلطس

 ١١ ريصبلا يف ترشن هع
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 نم رظان ريغ ةعوضوملا تاماظنلاب يئافتحا مدع ببس وه ضارعالاب يملافتحا مدعو
 ماقم ريغ يف امل يراقتحا يدبا يلا كلذ نم داري الو رهوجلاو ادبللا ىلا الا اهلالخ

 سينكلاو عماملا ناخدال يناذ اهتقاوميف امل امارتحا سانلا دشا نم انا دضلاب لب داقثنالا
 تفقو دف اهرش نم مسا رف كلذ عمو نيقتملا فوخ قوف بدأت يسن يفو ةسينكلاو

 هلعا يعجو هل تطسبف أبطقم ”يلا رظن نأ منع ا  مهنملا فقوم ريغ ضاق ماما ةرم
 سمخ نع هدادجال ابمب متتني نا داراف هتطاس ملتعتسا هناكو هنيبج بطق نم ةبطق لحي
 )0 11 ىلا تدلع امو. ريانا: يف ريجا ينأك يترهتاف تضم ةنس فلآ ةزشع

 ا 6 اذه نوكتا نأ بجي انختناك ىلا دي نا لع ىلد نا نقيينالا هتريخعا#

 خيراتلا قربلا ةعرسإ يرطاخب رم مث جرحلا قزأملا اذه يف معا م يتماركل ًنوص ًارغاص
 الا لا لع تعحرتولاقتالا اذه ةعرسو لاملا ينىضاملا رثاو يعاتتالالو قتيلا
 ظ قيقملا 0ع تا ا العر

 ماظن وه امناو نيثدحملا ىضوف الو نيمدقالا سواك سيل هيلا وعدن يذلا ماظناللاو

 لب اباجال عضو يلا ةباغلا هب عيضن ىتح لايجالا رم ىلع رقتسي الف كرحتم ةنكلو ضيا
 اذه لك اهيف ادب امل كلذ مهعئارش يف سانلا ىعار ولو ةياغلا هذه انوص لاح لكك ريغتي

 عيشلا نيب و ضارو مقانو نمؤمو رفاكو رقمو ركنم نيب بورحلا هذه لك تيبس الو نهولا
 تبرأ ضارعالا يه نكلو . دغلا حلصم ىلع اءزر سمالا حلصم ادب امو بزح لكنم

 ريس يابت ىلا فاضاف لقاع عامجالا نال دشا عايجالا يف اهررض ناكو رهاوملا ىلع

 : عوضوملا هماظن لقاثت عوبطملا ةعيبطلا

 هب تداولو ءاقتزرالا ىلا هيف اهريصم ةعيبطلا سيماونك عامجالا سيماون نكلو
 ناسنالا مادختساو دعبلا عب ركباقلاب اهتعرسكو يف اهتعرسو انايحا رقهتتلاو فوقولا ىلا
 تطخ موي نمو . ةبسنلا هذه سفن ىلع ةعرس ةعرسلا هذه دب زث هيف بئاصلا هلقع ىوق
 ًاريبكلمالا راص لوقعلا نم صاقتي ماهوالا لظ ذخاو قيقا لعلا ليبس يف اهاطخ ابروا
 اهناو هيف ىوصقلا ةياغلا غولب كششو ىلع امنا لوقلا اذهب دي رن الو ءاقترالا اذه ةعرسب
 نوكيسو ةدافتسالا يف ىلوالا نوكتس اهنا يف بيرر الو ةيقيقما ةضهنلا رخل ىلع مويلا يه



 ١-٠" نو الثلاو ةيداحلا ةلاقملا . كولملا ليقتسمو ممالا ةدايس

 ةريكلا ةيدبطلا كازغيف وطن رك نال دك هل كنك انا كر نط ذل نإ 27
 ةيديلقتلا تافاخسسلا كلتت الا مويلا اهنم قبب ملو دهعلا مداقت اهرهوج اذع يتلا ةيرسلا
 ىنم بلطي يلا بتكف ديلقت لك اهب ظافتحالا يف تقاف يتلاو ةيباهرالا تاليوبلاو
 ضحدي اب باوجلا ذئنيح يتريح دشا ناكامو ةنم انا يذلا اهنم عرفلا يف هلخدا نا

 الا ةنم ملأتت ال ةلوهكلا تناكن او حرج هسفن نظلا ليوحم نال فطاوعلا موي الو نظلا
 انا امأ » ةيئاشنا ةلمج ةنأك لوقلا اذه لع ترصتقاو هل تبتكف ميلأ ةنكشانلا يف هلا
 ق ع تايه اهنعض نما قربك ةيععج فوضع اذا:لقلألا ىرخا نوذ ةيعمس صتخا داذ

 ب ين ريح لئاايتعا فعن ح يبارغتسا ناكف ةيمججلا ةذع يف يلخدا نا "يلا بتكانا ىو
 نئمطيلف مويلا ةمسا فرعأ الو ةفرعا اللجرلاو درلاب يوقتلا لأ ليع تدصلا رجه تلضفو

 ةثدالللا ؟1دإ

 1817+ .ةرونمملا واوا لوقملا لغة لشرق تاماظنلا ةوطسلااناب الاس
 مث نسح أدبمل عضو ماظن ع نمكف | اناس لوا لسا كل قبب الو اهرهوج لوذيإ
 ةيلغاقلا# 0 ال مسار ةماظن قبو هرونل افلم هتاف "0 2
 نكلو اهروذج نم راجشالا قساوب ريصاعالا ملتقت الك ةونع ةعاتقتف تاروثلا فصاوع
 راشننالا نم لئاحلا اهثلبم هدض ةعمجتملا لاعفالا غلبت ناىلا يا لي وطلانمزلا ةعاضا دعب
 ابماظن في ةعيبطلا عم ةدحاو ةريتو ىلع هئاقترا يف عامجالا زاسلا كل ذولا وردت

 ' رارحا نم نيضرتعملا مسا ام ناعرسو . ةعفنملا ردق الا ماظن ال رصحلاب وه يذلا يعيبطلا

 ماظن مهاوهتسا نيرذلا الا نيب روتسد ريغو نبب روتسد نيديقم ريغو نيديقم نب رقهقتمو
 كلن أك نيذوعتم نولوقي و نوبخصي. عوضوملا عامجالا ماظنب اونثفي ملو .عوبطملا ةعيبطلا
 مم اهوعضو ظافلا الا يه امو مل ةارس ال ىضوف هيف سانلا قركسما ىل عامجالا وعدت

 وه سيل وأ ةعدب سيل هيلا وعدن يذلا ماظناللاف الاو ناطاسنم اهب هللا لزنا ام مثؤاباو
 نأش وه اك امتاكرم عدبأ هتايكرم تسيل وا ةايحلا نأش وه اك ةعيبطلا ىوق عدبا دئار
 هليبس يف انفوق امو هبلا ةلك ل وحتب نا نم دب ال عامجالاف هيلا ىقرت 7 ةعيبطلانا اكف ءايحالا

 هيلع ىرخالا انتايانج قوف ةيانج الا انتاماظنب و انتدارا ضحمب

 حل
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 مهدجم شورع ىلع ةملالك كولملاو نيرشعلا نرقلا نم لوالا دقعلا يف نآلا نحن اهو
 همالحا هل تلح ابذاك ايبن ةيذاكلا يتوبنب تنكف . مهاهج لوقح يف ةمئاسلاكس انلاو
 اهولخ اهيلع تبا ينا اكسانلا عئابطب يلهج يسفن ىلع كلذب تبثاو . قئاقح اهربتعاف
 يئطأطم يف سادملا ةازمدالاو روهظاا يسوقم يف روهدلا رثا عارا / شن ككل و

 ءالكلا مجانم عالطتسال ءاطقرلا سملم ةموعن ءاهدلا بااقم يف ارا يلا وألا

 ينوبن نال . ينسفن ىلع يملا ينروملا اذه لك ترج اذا ًالداع نوك ا ال ينا ىلع
 ينبيعتو لجالا يب رض يف الا يئاطخ امو ىنعم اباج حص دقق ةروص ابك حصت مل نا
 "0 | نامل تك الو .داقتالا تنمالا لوطن الا نامز دمتي تفلقتاولو :نامزلا

 ال نمث اناو رهاوجلا ىلا الا رظني ال كاذو ضارعالاب كسمتسي اذهف مئابط سانلا نكلو
 اا ا اك شعب رظنم اكل قئاعملا ىلا قوزظني لب. زوطلا دنع ةووتتي

 باصعا هب نوردخي ار مسأانه نوغيسو روبقلانوشبني ً * (بارث ربتلا نم نولصحتسف

 هقهقت 5 يرجملا رصعلا لبق ممدادجا روص يف مريت ىمعلا نم طشنت الئل ةمالا

 0 ل ورا يف اك اهنااولو دكا ىلا ةئللذ لالخ قمارظنا' انا" لب . نمطانراةللاجعو

 نوناقلاب ةيرحلا ديقا الف را ا لل نيرا ل نتاكت . بشخ راطنق يف
 00000000 00 ا ددسوا دادتسا فاقح هب نرك 196 اهل نوناقلا *وضولو
 از 0 11 حالا بالقالا اذع دعب اضوصخ يروتسدلا رصنلا اذه يف لوقلا
 اكو هناونع لاقم يف ة هم ردو ةدخلا ةرف لق اهديغا وفا رخآاا نكيو هلا قيلمتملا

 هذهو « قراف دق ليلعلا نك ىَح قارعلا نم ءاودلا 5 الا جيلع ةلاذإ 0

 0000 1 ىف سوطاعلا يناكف - ناآلا لقآلا لع ةبذاك يل ةناث ةوبن

 ىلع نوك ال ميحجلا باوبا يل حتقنت نا ىنمتا ترص ىتح ثداوحلا ينتبذك ًالوق تاق
 ءنلا تانج زوملا نم نيقي

 ولو اينوناق اماظننا ةعورشم ةيعمج يف رظتنا نا لبقا مل هلجال ىذلا تدي رجا ا ذحو
 اال ىل ناادي زا ينال ةنع نيدئاذلا ةعيلط ىف تتكو اهأدبم ىلا تممضنا
 لوا يف يناباتك نم مهمذعب يب َرَغ دقلو نامز وا ماظنب هيف ديق» ريغ هيلا غولبلل لمعلاو
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 ولو بيرغلا ىدل ليلذو 0 ولو هسنج نبا ىلع رابح انم دحاولاف ىنجا كولعص ىدل

 . اهمم وجرت ريخ ياف ةءاندلا ٠ ل ا يو اللة ضم نسل

 معمجت ال نيذلا ماوقالا ءالؤه لثم نهوجرت ةيعامجاو أ ةيداوا ةيماع ةضهن ياو
 مل موقت الو ةعماج مهقوسيو مهباقر يف لمعي تربانو وا دمم فيمك فيسب الا ةمئاق

 ماعنالا قو

 ديلا ذه ىلا: قالخالا داسف' لع تدغاس ئىلا:ئغ قرشلا,تاموكح نايكلف الو

 قرتالملا تامؤكشو : ترغملا تانركع نو :مويلا ىلا طار ااه سترك انا
 قرشلا كلامم ضعب يف ماكحالا تلدعت ناو كولم ابكح هذهو اهعئارش ابكحم كلت نا

 تتاماف مهمّئارش قوف اولاز ام قرشلا كوم نراف ىنعم ال ةروص الا ابليدعت اهف مويلا
 لالذالا نم مهلهاوك ىلع هب تلقث ام ا ةماهشلا فطاوع ةمالا نم مهتاموكح

 عامتجالا حورصل ةمداحلا ةئيندلا تافصلا لك مهيف تّوقو دادبتسالا هيلا رجب ام رئاسو

 هلاوزو ديدش هدهع مداقت مهن كلذ رثاو ماو مكافطاب لقعلا ىوق نم تدمحا اع

 هرصبب احعاط هيدي ق لاق 1 52000 اذا كلذ دعب بجع الف كيفن ميم

 اليدبت ةعيبطلا ةنسل ىرت ناو عزاتتلا يف ةعيبطلا ةنس هيلع ضبقي نا اممزم هيلا

 اليد عبس

 نو الثلاو تيداحلا خلاق

 يا ممالا ةدايس لع

 مسنيل هزابع رثكي الوق لوقا يك مهتعانص لهجا اناو ءايبنالاب هبشتا تلا تيأر

 هلي وأت يف أت اهنا ولو روثأملا ىلع ةصي رملا لوقعلا هب ىضرتو عئاقولا ةيذكت الف هجيرخت
 0 0 اهيلع يضقني ال ايوروا نا نرق عبر ذنم تأبناف لضعلاك

 . ناسن الا رمح اهب قوسيو ناؤوصلا لمحبي و ناوجرالاو ريفربلا سبلب كلم اهف قس

 ١5٠١84 ةنس ريصبلا يف ترشن )1١(
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 رهاوظلاب انكسفت انيلع اهنم دصقملا ءاوتلا عم ديلقتلاب اماو ةثارولاب اما :انيلا ةلصتملا ءايرلاو
 يتلا ةيعامجالا ةعيفرلا بادالا كالت اهب دي رن لب ضارغالاو رهاوجلا انلافغاو ضارعالاو

 «لهاج قببدص نم ريخ لقاع ودع» لثملا لوق ابيلع قبطني ينلاو كرادملا عامترا 20

 نم سفنلا ةبحمو صالخالاو قدصلاو قيقحلا قالخألا ماكو ةماهعشلاو مزعلاو مزحلاك

 لامعالاب مايقال دضاعتلاو نواعتلا ىلا ثعبي امه ءيش لك قوف نطولا ةبحتو ريغلا ةبحم ءارو

 يوذ رادقا ةفرعمو لكلا ةوق ىلا اهبف رظني هنال درفلا اهب ىوقي يتلا ةيمومعلا ةليلجلا
 مهي ابلتق ال رولا يف ايازملا هذه طيشنتل بهاوملا نم هب اوصخ اهب عافتنالل انم لضفلا
 مظعتو هذه ريقح ال تانفيلا اج ىف:تاوفملا نع ءاضغالاو امكواو:ادبسحت هيف ابلتعل

 كلذ ف قرشلاو برغلا نيب قرقلا ناف ءاكذلا نم. اماقتناو .داهتجالا نم ًايفشت كلت

 يواسنرفلا رعاشلا نيترامال نا اورك ذ . لافطالا لامعاو لاجرلا لامعا نيب قرفلاك

 باتنكالاب لاملا عبج ةنع اهنقوو ةمالا تماقف كنرف نييالم ةثالث وحن هنويد تغلب ريهشلا

 ال فنيكف . اهئافول باتثك الا ديدجت نم ةمالا هذه عنم الو اهديدجم نم كلذ ةعنمي لو

 رطلوو تاقبطب نيترمال نم ٍظعاو نيترمالك لاجر املاجرب اهؤانتعا اذه ةءا نيب موقي
 ا 0 1 انيس وح هلع ريبكتاو ةراجتلا يف ةلئاطًالاوما رسخ توكس

 001 لإ ةلوارك انيك نوعفدنو :تروأرقي موُقل بتك ةتال هتاباتك نم اهافوو

 لازي ال امم هتموكحو هتما نم ىوصقلا ةياغلا ةغلابلا ةيانعلا نم ةفداص امو نادوسلا لطب

 لاظبا ةَفارهظ اذا .هلاطبال همماوب قرشلا تاموكح ةلماععب هلباقتلو ناذالا يف نري هادص
 نفقا حم عضولا وا ةعساشلا راطقالا ىلا ءاصقالا مهزايتماو مداها ىلع مل باقع لقاف

 نولذبي لاجر كئلوا نم موقي ال فيكف . ممرخ ىسانتيو مرك ذ سمطي ثيح حاتنملاو
 ليلج ىلع مادقالاو ءاكذلابهاوم مهيف وت ال فيكو مهتماو مهنطو ةمدخل مهمدو مهاوق
 ال فيك لب مهنطو ةمدخ نع نيدعاقتم مهتويب يف ءالؤه يوزني ال فيكو لامعالا

 لاجرلا مه مهيف توك
 ىرتف اناوس يفر يظن هل دهعي ال اغلبم غلب انقرش يف بادالا طاطحتا نا بيرغلاو

 ةءاندلاو ةراقحلا يف ىهانتي انم ريمالاو ه4موق ريما ىلع ةرامالا رهظعب رهظي انم كولعصلا



 ١ 9ا/ نوثالثلا ةلاقملا . قرشلا طاظحا

 دمحم دهع ىلع نيب رصملل ناك دقو ةليلق نينس 2 سايل ةديدش ادي اكول نم اودنح

 ناذالا امم ملاو ماظنلاو ليلق تيرلطا, دع ىنراعرلا تبايزكللاو ملقالاف ةلساب دونج ىلع

 يف كلذ انبأ كر نود بناج ىلا زايحتالا نم هيف اعم لوقلا اذهو ءيش لك نالعي
 لاثم انلو هل ةريغملاو ناسنالا يف ةرثؤملا طئاسولا ىوقا نم معلا نأ رابتعاب حيحص هلح

 ىتح ةليلق نينس يف ةيب رحلاو ةيعامجالا ةضبملا نم ةترهظا امو مويلا نابايلا يب ثيدح
 | لضنب ناكسلا ددع يف ًافعض نب رشع وحن اهديزت يلا نيصلا ىلع ترهظ

 كلذلو لايخلا لاجت لقعلل حسفت ندبال ةحارلا نم بجو اب قرشلا دالب ةعيبطف
 يب رت ندبلا ىلع ةقششملا نم بجو امب برغملا دالب ةعيبطو قرشملا نم مهلك ءايبنالا ناك
 ةوعدل قرشلا نم ماقنم الا برغملا نمنيحافلا رثك ١ ناك كلذلو مادقالاو ةضبنلا هيف
 يناتسرهشلا لاق اك قرشلال ها ناك ضنا كلذلو ةيبدالا تارثؤملا 5 يف لخدت ةينيد

 عئابط :رع ثحبلل نيلايم برغلا لهاو اهقئاقحو ءايشالا تايهام نع ثحبال نيل ايم
 امي رو لسكلا ىلا رجي دق رظن لهأ كئلوأو لع لها ءالؤه نا يا اهتاينيكو ءايشالا
 اذا برغلا رظاني نا قرشلا عيطتسي ال اباجال ينلا ةيعيبطلا بابسالا نه اذه ناك

 ةيبدالا تادعملا امهدنع تواست

 نا ىلع ةيبدالا تادمملا يف ُةقاف اذا الا برغلا رظاني نا عيطتسي ال اذا قرشلاف
 ب ةسايسلاو نطولا ةعماج مثايأو انعمجننيدلا ماوقالا يف انمالك رصحنو- مويلا قرشلا

 كلذل امخالو هيلع مولا ةأطو لقثو هيف معلا ةلقل تادعملا هذهيف برغل نع ايي
 ةفيعض مويلا قرشلا يف لقعلا ىوق تناك كلذلو باد الاو لقعلا ىلع ءيسلا رثالا نم
 ةوخرلا ةيتاذلا بادالا: كلت ضعبلا اهمهفي اك ال انه بادالاب ىنغنو ةيخارتم بادالاو

 داقحالاو نئاغضلا ةبب رت عم ةالصلاو موصلاك لكلا ىلا اهيف راقت اللد يعل نراع ل
 يف ةيسايسلاو ةينطولا ةعماجلا كالذ كيسنيف كموص موصي الو كتالص ىبصي ال نم دض

 ةيسلطفلا بادالا كلت وا نايدالاو بهاذملا قرتت اهيف رثك هاي ىلا ا

 مامطلاوب سايللاب ةرخاتملاوا ةيئايثبلاو,ةيضاثطاك برنملا تادا فاس ا
 نطبتلاعم ظنللا دح زواهتت اليثلا ةلماجملا عاونا رئاسو تاكرملا يف ثنأتلاو مئالولا مالياو



 نونالثلا ةلاقملا , قرشلا طاطحما لوألا

 ؛ ةلازا ااب روأو :اينسا لغأ نيب قرفلا يف لاق ثيح#ئادإبلاو هايملاو ةيوهالا باتك
 ببس شيعلا دغر نم هيف مث | عابطلا ةقرو ةنيكسلا موهلع نللاغت ايسا لهأ نا »

 ابا لع ربضلا الو:لاغلا ةعاجش مل نكي كاذلو مطوصف لادا مهدالب بصخ

 تاذللابح مهبف بلغي و ابي رغ ما مهلصاناك ًاينطو ةمهلا ولع الو لامعالا يف تابثلا الو

 ةب وعصل ليبقلا اذه نم ضيقن يفرط ىلع مهعم مم نيذلا ابروا لها فالخب ءيش لك ىلع
 « مهدالب بصخ ةلقو مميلقا

 نبا نكي ناو ناسنالا ناذ انثحب لثم يف ىنكي ال رثالا اذه ىلع راصتقالا نكلو

 ثيح هسفن طارقبا كلذ نم ءيش ىلا نطف دقو ضيا ماعتلاو ةيب رتلا نبا وهف ناكملا

 0000 0 دمت دشأ ابروأا لها نا لاتن ايسا تاموكحو ابروا:تاموكح نإي لباق
 مهعئارش مبكحت ابروا لهأ ناف اضيامهماكحا عون بيسب وههدالب ةعيبط ببسب ايسا لهأ
 ةدجنلاوهسنن نع عفادي نم اهب موقي يتلا ةدجنلا نييناتشو كولم مبكحنف ايسا لها امأو

 : : هريغأ نع مفادي نم .اهرهظ يلا
 رثا نم دشا ناك امبرو ادج ديدش ناسنالا يف ةيبدالا لماوعلا رثا نا بير.الو

 هندب يف ريغتي مل ناسنالا نا ىلا ناويحلا عئابط يف نوثحابلا بهذ ىتح ةيعيبطلا لماوعلا
 نا كلذب اوتبثي نا نودي ري تويبلا ىنبو حالسلا منطصاو ءاسكلا ذختا موي نم ًاويثكا
 ىلع ابقعم يرتل لاق للعلا لماوعلا هذه هاو . ةعانصلاب ةعيبطلا ةمواقم ىلع رداق ناسنالا

 ابروأ لها لمجت يتلا يش عئارشلاو مياقالا ةعيبط نا لوقي طارقبا نا ةصن ام طارقبا
 نيدلا نيزتلا نا مايالا يخارث ىلع انيار انإ مولعمو ايسأ لها نم بورحلل ةدحن دشا

 طوقس دهع يف ادج اوفعض نانويلا ناو كلذ دعب ناموزا ميبلع ردقي مل نانويلا مهبلغ

 فرشو نيبم بورما يف رصن هيف مل ناك موي مم انا برعلا ناو نكت لوبذو موعطلس

 ةدجنلا نا نيبت نال ىنكت ةلثمالا هذه لثمف . لابحلا لقاقي زعو هيقورب كامسلا حطني

 فقوتت ال ةدجنلا ناف ماكحالا نع لاقي كلذكو رخآآ نود ميلقاب صتخت ال بورحلل
 | نيمظنم ناليلق ارناف برحلا لعو ماظنلا ىلع لب ميلقاالا ىلع فقوتت ال اهنا مابيلع

 )اذا ارانب ةضقرم يف نيمظنملا نيغلا ' ننتريثكلا نسورلا لغ اورهظ نييجوسالا



 ١6 نوئالثلا ةلاقملا . قرشلا طاطخحا

 5 مهف مهيمحل لعالو مهقي مع ال ةيبدالا ءيدايملا داسفو ةيلقعلا كرادملا طاطخاو

 نوثيعي مهم مدايساو برغلا لها ممدايسال نولمعي ءاقشلاو لذلل نوضرعم ءاقبلا عزانت

 محري ال مراص ةعيبطلا يف عزانتلا سومان نال نوق>مي موي ىلا ني رغاص مهيلا نوداقنيف
 قرشلا باتكب ريد . قارغتسالاب عايضلا وا قاحلاب يوقلا ماما هيلع يضقم فيعضلاف
 برضلاو مالملا هيلع اوددشي الثل هوفصني الف هونبا اذاو يح ةروص يف تيم وهف هوثري نا

 هيف نال قاقحتسالا لها هاضري ال قافشالا ناك ناو هيلع اوقفشيلف لب مارح تيا يف
 ضني فرتش' ىل ودع ةمواقف.! ةزيكلا سوزنلا مابأت امهويلع قنتلا ةكسل ا ظاكس
 ! لعاب نم :ننيتأب قافشا نم يلا كح

 اين هب” تيضر :يلأ نأ “نال نيا” تاع كلك شاش ا ل

 ادن دق زعلا ىرا مر ميرا ككل 2 يف كك ديكوا

 اي انيعباول كسار! ةيازنانا فة رظح هنإوبافا كلو ع
 ناسنالا اودعف ءوشنلاب نيلئاقلا نييعيبطلا رثك ١ ىرجم مويلا قالخالا ءاماع ىرج

 "داب اقانربتعاف ضيا "نامزلاو (ناكملا ناو ةرطفلا نبا: سيبطلا ناسنالاك لتملاو ىدالا
 الموف روت ىلا ةتاتخلا لماؤطلا بن ةلشسلا فاوقء فر ريا[ طاطا

 ناكل ةمياس نم زصالا ف املتكت ادادتا الار ششما اتم كراش
 يرتلاو يبرعلاو قيرفالاو يدنملاو ينيصلا ةتحن لخدي انه هب ديرت أ” قرشلاو

 سانجالا هذهب نيقحاللا ضعب اهنطقي ينلا دالبلا رك ارم تفاتخا ناو ضيا يمجعلاو

 ىلا مهنم برغلا لها ىلا برقا يجولوب ورتنالا مهقاقتشاو يفارغجلا ممزكرم يف مهلعجي امم

 انب لوطيو . نارمعلا خيران يف رقوقتلاو فوقولا ةعماج مويلا مهعمجم مهما الا قرشلا لها
 هعئارشو هدالب ةعيبط بسحب سانجالا هذهنم ل اك فصو ءافيتسا اندرا ول ًادج حرشلا
 لقعلاو يبدالا رقهقتلا وهو 0 نانجالا هذه نيب مو يلا عماجلا ناك ناو هنال هملاعتو

 لقعلا تانلباقو مالا يف كلذك نوفلتخيو كلذ يف ًاريثك مهن ايف نوفلتخي مهنا الا

 مههلاعتو مهعئارش بسحب يبعاتجالا مزكرم يف اضيأ نوفلتخيو دالبلا ةعيبط بسحب
 يف طارقبا كلذ ىلا بهذ اك ديدش نا.ننالا يف اهرثا دالبلا ةعيبط نا كش الو



 نوثالثلا ةلاقملا قرشلا طاطخا ةطل

 نم هرحدت ١ انوه ةيمآلا ىلا سلا. ءاقلا نم انل دب ال كلذ ىلع باوجللو . ةماعن كل

 تافص نم ةفص اهموك ثيح نم ةوعدلا ىلل انرظن اذاف . عناوملا نم اهتنتكي امو تادعملا
 يدامت ىلع رشتني نا دب ال ضعبلا هكردي يذلا نال هل قةحم زوفلا نا لوقن عامجالا

 نوذبلاا دزع رثكو للا رثتتا اذاو ةنم دب اليذلا علا راشنتال ابلكة مالا ميد َناَملا

 ةفاتخلا ةمالا رصانع نبي لصفت يثلا زجاوحلا تطقس مهالا ددعلا حبصا ىتح ةمالا نم

 اذه ءالتع عوري يذلا نكلو اهتجح تيوقو اهنلك تعمتجاف ينيدلا ضفرتلا اصوصخو
 ققحتي نا كلذ لبق ىشخي وهو ةياغلا هذه ىلا ةمالا لوصول مزاللا نامزلا لوط بزملا

 ببسلا وه اذهو « قراف داليا نوكي قارعلا نم ءاودلال صب, نا لبق » لثمالوق اهيف

 حالصا ىلا ةمالا ضوه نم انياب نا لع ةتمالا فاقع نم فعالا مسقلا لمح يذلا

 قو جراخ نم اهيف لمعت هلماوع كفنت ال يذلا عرانتلا هداج املالقتسا ظذح مم اهلاح

 ىتلا ةيعايتجالا سيماونلا 5 اهيلع يضقم مهرظن يف ةينامعلا ةمالاف ةمواقملا ىلع اهل لبق ال

 نإ لاو حرقت هتك رداذقق لاصننالاو تتشنلاب 'ةيعيبطلا سيماونلاك اهتمارصيف ىع
 الل طبختو ءاهد ةاتنلا ايكرت طبخ الو زوجعلا ايكرت ءاهد اهقي الف توملا ىلع فرشا دق
 لالتخالا ةداي زب لالحنالا ليجعت الا ناديفي

 نوثالثل) حلاق

 *« ””ةئاطاطعا»

 « لقعلاو يبدالا »

 دربلاو راو ضورعلاو لاواطالا ةفلتخم ةعساش ًاراطقاو ةعساو ًادالب رمت ةظفا قرشلا
 يف نيفلتخم لصفلاو لصالا ينيابتم لئابقو أب وعشو اما اهيف مضت بدجلاو بصخلاو
 ماكحالا داسفو ماظنلا يخارن يه ةدحاو ةعماج مويلا مهعمجم لقعلا تايلباق ينو لكشلا

 46 ةص ليما ف ترن (1)



 )#4 2 نورشعلاو ةعساتلا ةلاقملا . مكيلع ىل وي نونوكت اكو

 اهؤالمت نوباصلا قاوب أك ةب وعلأ هنا ضعبلا نظو نودتبملا لقو نولاضلا هبف رثك ىتح
 لوك ل ترجفنا اذاف سافنالا

 ءايتتالا دخلا اذا: :قلعلا "اظغط نا: هلي يك و .انبتتاما ةاخ و ملل

 ةبلملا نم نوركي نيذلا ضعب نيبو نيب طاخو زاجلا ىلع ةقيقلا ساقو اهرهاوظب
 حارملا ىلا اوضك ارث حاضولا رانيدلا ثيغ لطهو حالو بهذلا قرب اذاف حايصلاو
 نيقزاملا بزح مه امتاو ةاتثلا ايكرت بزح اوسيل ءالؤهف داوحلا مهنم قباسلا قباسلاو

 يف ًدحلا ةزواجتملا مهتأرجي بزملا اذه ةوعد ىلع اوراج دق اذه مبامعب مثو سوفنلا يف

 لقاعلا ربدت رومالا ربدت اذا ةنكلو . مارملا لين دنع ليبس رسيا ىلع مبماجحاو ماصخلا

 رابتخالا ةماعو ملعلا هبءفهلقاعلكن م فلؤم وهف ةقيقح دوجوم بزلا اذهنا ٍلعريبخلا
 ةححجانلا مثال 5 ةرفوتم اهارف نارمعلا ف ةوقعلا تانشا معو ةلب اقملا سرد مالا سردو

 اذا * لم ةمزك1انر زو نيتك اهمال ف >القملاو اهنلع تتنتانا تمي ةرر

 ةمواقملا يف ةدملا نّتم اويكر نيذذلا دارفالا ضعب ىلع رصاق بزمملا اذه نا نظن تناك
 ءاضرتساب اهنا نظتتناك اذا رثك ١ "يطختو انل نين امك ةوعدلا ينصاخم ريغ مهم بناجو

 ًاضراع سل عامجالا يف هءوشن بزملاف بزملا اذه ةاشالم نمنكمت طخاسلاضعبلا اذه

 ىرث ناو ةيعيبط سيماون ىضتقم ىلع راج يعيبط ءوشن وه لب هلاصئتسا لهسي ىتح

 اذه ةجح فعضي ضعبلا اذه ءاضرتسا نا نظن تناك ناو . اليوح ةعيبطلا سيماونل
 ماقول ىتح ريغلا مل كتي املا ملل راكفا ال نيذلا ةمالا نم نيرخآلا دنع بزملا

 ريغ نع ال نوئلزتملا اهبلح ضعتني ةاارتتالا قالا نمارس را ل 0

 مهقلزت نم ةمعنلا راردتسال ىعدا ناك ممريغ طخس نا نوري مهمال 6-5 مثو عانتقا

 ةقيقح يف ائيش رثؤت ال ةضراع روما الا وه اف هلك كلذ نه نكي امهمو نيطخاس نوبلقنيف
 ع اهمسفت ةوعدلا

 ينامع لك مهي يذلا يرهوملا رمإلا وه اذهف . ةاتثلا اكرت بح نوني لك نكلو

5) 

 اداه الاستغا”وآذلا هين اوت ءاؤه الو كغ وان اهالارؤ نوم



 نورثشملاو ةعساتلا ةلاقملا . مكيلع ىلوي نونوكت كو 0

 انئضوتو ابنتك داحتاب لمالا ربكو بوعشلاو نايدالا فالتخا لك ماكر
 ةرواجملا ممالاب اهانسق اذا ثحابلا رظن كراع دلك تاذ هبق نت, لك

 ةيناهعلا ةمالا تادعم نيب قرف ياف مئاد عزانت يف عامجالا سومان ع 5 1 يتلا

 ابيب فارتعالا الا قداصلا خرؤملا عس ١ ال ةندحمقث اةح يشومالا يئابتادعمو ليبقلا اذه نم

 اهسب عزانتلاو "الي وط نان ةوقلا ع طتسا لهف ةينامعلا ةمالا لاح اذه ناك اذاو

 انا لضافتلاو وفاكتلا نع ةديعب ص اد لخعمو هل ل يف ىرخالا 0 نيو

 امضوهن ىجري لهو ىرت اي اهريصم وه اف ةمواقملا عيطتست ال تناك اذاو ال ال اهيلع وه

 كلذ نوكي قرطلا يابو
 د

 سي

 ةطحنم ما تناك ةيقترم اهرءا ناك ايهم ةما لك نا نارمعلا مئابط يف نوثحابلا ب

 ا” | ]| | ةلفاحلا ىلا نكرت اههادحا انك في ناتي ذي رغ ناتوق اهعزانتت ناندب.ال

 بزح مسا ىلوالا ىلع اوقلطي نا ىلع نويسايسلا حلطصاو اهنع ةرفطلا ىلا ليم ىرخالاو

 07 ةك امل ةئيهلا نم لوالا بزملا فلي و رارحالا بزح مسا ةيناثلا ىلعو نيظفاحلا
 دارفا نم الوم رمالا لوا يف نوكيو ة هركحما ةئيطا يف 6 يناثلاو بعششلا نم اهعبات

 يف ًالاغ نائفاكتم اعف علا نم ةمالا لاح بسحب رق نائلتك ناب را نادكهو نيلذق

 زوغلا نوكيو ءاوسلا ىلع عزوم ريغ اهي مذ لا نركي ين || ممالا يتزالضانتمو ةيذهنملا مالا
 00 اا رتب ال دق حن لوحلا يفق رسل ملا ف ةدكتل ي ا

 كا ضازيغا تو ةينامعلا ةمالا يف عمسي ال لوا لارطلا نوره فيم دنقلا ءاؤسرخا

 بابسا نا الول ةمالا يف علا راشتنا ةلقل اضيا اليوط ؟نامز هاوس عمسي مل ارو وكمل

 ةماقا ناكمالا يف دعي مل ثيحن رصعل ءلا اذه يف ًايظع ًاراشتنا ترشنتا يبروالا ندْعلا

 ايكرت بزح مويلا ىمسي امو دارفالا يفف مومعلايف نكي ) نا اهريثأت عنمو اهدض زجاوملا
 تبد دق هددع فعضو هددع ِهإَمل اتفاخ هلوص قب يذلا بزالا اذه نأ ىلع ليلد ةاتفلا

 مالكلا ىثاحنا نا دوا تنكو . عرقي ا ف ككل فروق
 ا” ه ريف اكرم تناك لك هف تكرو طغللا هيف رثك نا الول بزملا اذسهبيف



 اه نورشعلاو ةعساتلا ةلاقملا . مكيلع ل 7-0 5و

 اهلالتاوءانرقلا طب رت اك اهتاموكح طب رو بكرلا ىلع فحزلا ال مادقالا ليعيشملاو ةسوقملا

 رفوت مدمل كلذ عطتست مل يثثا ممالاو . . ًارادتقاو ةوق اهءازو اهرخو ةفئاشا لكلا
 ل امل رق وا اناثا الا اهل قدأو و عزانتلا اهقرغتساو رهدلا اهامع | بق 5 ةوقلا بابسأ

 اروطف تلك
 د

 ان زد

 امهو نايعيبط نانثا مئاعد دعت ةعبرا ىلا درتو ةريثك نارمعلا يف ةوقلا بابساو
 مو اهديدع رثك ةما لكنا بيرالو لملاو نيدلا امهو نايبدا نانثاو سنملاو ددعلا
 ةوقلا نم تغلب هرصع يف هغلبم ىمعقا اهيف يف دعا غلبو اهيد دحوتو طالتخا ايس

 كامرا لا ةدحوو سنملا ةدحوف . دضلاب دضلاو عزان انتانادم يف زوفلا امل قّقح اغابم

 نسل ل لعلاو فعضلا يعاود نم وهو قاقشنالا رثك لاو ةملكلا داحال
 لوقي اك عامجالا بصع ةورثلاو ةورّلا اهعم رثكت يلا نونفلا رئاسو ةعارزلاو ةعانصلا

 ةعنملا بسكت يتلا تال آلا عارتخاب نافتي ةعانصلا هناقتاب علا نا كلذ ىلع دزو . مترفالا
  نرعع ةئشانلا تاقاقشنالا ليلقتل لماوعلا ,ظعا وهو ةمجابملا يف زوفلا قيقحو عافدلا يف
 اهل يضم وه امو لاخلا يف ةما لك د كرم ىلع محلا انيلع بعصي مل كلذ ٍلعاذاف نايدالا
 نايعتسالا ف اهلع دا

 ع

 آف قد

 عيمج اندجو ليبقلا 0 أبيلا انرظن اذا - ابهف انمالكو  ةينامعلا ةمالاف

 هكرك ردات .اهبقتسو ابرج مالا ىف اه رم لمت امم راهيف»ةزدرتم ةيلتلا اللا
 سيل نا كلا و ًاريثك نكي مل ناو اهددع ناف اهددع نم اهركوم ةب وعص نا لوقت 2

 يكرتلا اهننف ةفلتخم سانجا نم ةفلؤ» اهنكلو فعضلا ببس نوكي نا حصي الف ليلقلاب

 يحيسملاو مسملا اهنف ةفلتخم نايداو . ىلا ينانويلاو يراغلبلاو يدركلاو ينمرالاو يبرعلاو
 ابقي دكا تالا لمص اغ كتاولمو .لئابقا يشم لك تصيب ليتل ا 2

 لاو كب .ال نيش نوكي داكي هناف اههف معلا ةلاح انربتعا اذا امسالو ليحتسملا

 اميل اك ارافما انف ًارشنتم ملا ناكواو قيمع لهج يف ةمالا زم 7



 نورشعلاو ةعساتلا ةلاقملا . مكيلع ىلا نونوكت اكو 5

 ورش علاو ةعساتلا تلاتمل
 * ''' يلع ىلوي نونوكت اهو )ف

 « زوجعلا اكرتو ةاتئلا 5 2

 فوقوو مدقت نم مالا بيصن نا ىأر يرشبلا عامجالا خيرات يف رظالا ققد نم
 ىمسي ماع سومان اهمضي ةيعيبط لماوع ىلع فقوتي ضارقناو راشنناو طاطحاو ءاقتراو

 ةما نم امث « يعيبطلا باؤ#الا » ام وما ىلا ةرورض يدؤي « ءاقبلا عرانت 0

 ىف ةيضاقلا تا نيسومانلا نيذه لماوع تناك الا تطحنا وا تقترا ثضرقنا وا تاق

 لوق ىلع نانثا وهو لوالا ناسنالاب تقاض دق ابّئعس ىلع ضرالا تناك ناف . كلذ

 از 11 اكلت لع ةقرتتم قئاواغ ناكر ا ةلقكو وخلا لع دحاولا ماق ىتح ضعبلا

 000 1 الا كلذ اق نيرخالا لوق لعرخآلا ضعبلا زاقو ضعبلا لذ تحت اهضعب

 نوكلا اذه ةنس عزانتلاف نيسومانلا نيذه 2 نم رفي نا عيطتسي ال ءايحالا رئامك.
 ااا اكو ذيع لوا دنم ناردعلا ف ناسنالا نأش اذه . عزاتتلا اذه ةجينن باختنالاو

 نعتتملا ىتح كلذك لاري ناو عويلا تح هنأش
 هلل تقرا الكف مالا ل الا كيل عر ةئالا رعاكم نمار يظف تاموكملاو

 الف « يلع 0و نورك كو هلوق ىنعم وهو . كادك ا سركح تقترا ةراهلا يف

 تساد اذا ةموكحلا مالتال لب اهيف تأشن ينلا ةمالا ن ه حلصا ةموكحلا نوكت نا رظتني

 ع حالصالا رظنني نم ناو سادت نا ىبأت باقرب سادت لهو ةيعرلا باقر اهمدمحاب

 انمامأ خيراتلا اهو . نارمعلا يف ممالا ءوشن خيرات كفل اع فراك ةفيركحا هبا نم

 تايقعلا مت مم ذا حالصالل م ار 5 ناك نامز لك ف تاركا نأ مله

 امنأ يرمعا ال |_متاموك-> لضفب مويلا ندّقلا نم اهغلبم ايروا ما ثعلب!( لهو + هليبش ف

 روهظلا موقتو فاطم شوكولا عفرو انك داحاواهنلات لضم هيف ةدجع لازت الو ةتغلب

 1458 نس ريصنلا و ترعت 6



 ١/3 نورشملاو ةنماثلا ةلاقملا . يك ارتشالا بزملا

 مههف وت الثل . هسفن عامجالا ةحلصم ىلعو نيعادتملا ةحلصم ىلع ًاصرح ةمولعم امايأ الا

 ديت امردقب مهب عامجالا رسخيف ةهملا هذه يف اباك مهاوق فرص ىلا يعادتلا بح
 ةكلملا هذه ميف

 الثم ءاملا لثم نم ةيرورضلا ةيمومعلا مفانملا عيزون هسفن عامجالا ىلوتي نا اماخ
 سانلا مومع ىلع اناجم

 ناكسلا ةيسن لع ةيورق هلك قو يب لك يفو ةنيشم كى كا
 داخلاو ءاوطاو ءاملا عئابط اهم نومهفي ةطيسبلا ةيعيبطلا مولعلا 'يدابم لائطالا اف ٍ

 دك 0 نوماعب 5 .أعت ها ناويحلاو تابنلاو

 ضرالا
 يف مهماسجا يف ًفاظن اونوكي نا مهيلع بجي فيك سانلا ملعت دئارج أشنت نا عباس

 ملوح ماظن لك نا مهداعتو . موقع ف اصوصخو مهنك اسم يف . مباك آم يف مهسبالم

 ناو 3 ال ةيعيبط سيماونا عضاخ ناويحلاو تابنلاو دامجا يف . ءامسلاو ضرالا يف
 ناو . ابداو ايدامو ايحص مهشياعم يف ةريثك تارثع مهيقي سيماونلا هذه ىلع مريس

 ادم -- لك نوملعي . اهممسفن ةعيبطلا باذآ نم ةدافتسم نوكت نا بجي مهبادا

 ىلع هل متن ةعفنملا يف كارتشالا ناو تابجاو هيلعو قوقح هل عامجالا يف وضع لك نا
 لضفلا رهظي رذئنيحو ةعينصلل ال داهّجالل يهم امنا ةأفاكملا ناو لمعلا يف هكارتشا ردق

 بذاكلا لضفلا ىنتنيو حيحصلا

 ليبقلا اذه نم دجب اب كيفاو ًأسو مارغوربلا اذه يف ميما اذه

 قيصت مالحالا نا .فكو. ادج/ ريصي :نوجنلا نورا كك ىحاص ان ناالإ كب

 خسو ملح فسالل اي ةنككو هنيعب لبحلا يه ةظقي مويلا اهنومسي مس



 نير ةللاو رتل ةلاقللا# ىكازتقشاالا:بودليا ١

 عادوو ءاقل نيب اذكه نولازي الو نيعرسم هيلا اودوعي ىتحمهبلوا ءامس نم اهتاضق انيلع
 ريهانا مللاصم مهمه لهو . اهباحصأ رامعا يضقنت نا ىلا ريخأتو يواعدلا ىف لجأت

 مويتاذ لاق هنا ةنع ىكحي يذلا ”يرصملا كاملا كلذ سانلا ةايح مهم تناكامم 3-8
 الل ةريكك سوفن هيف ثبهذ أمد ًاكاردتسا «ددعب مهانماتسا نحل لهو» ل ةرابعلا

 رعلا كلذ اهأدبم ماد ام ةرضاحلا اهتروص ىلع ةفاك مكاحلا م ا ا
 هئاقترا متاعد نم عامتجالا ىوق ريذبت نا ملعي يذلا يداصتقالا

 مفانملا سمت يلا 00 1 تلك ريقلا راسو. هاملا راكتحا ةكرش ىتلت نا. اسداس

 فردا

 00000 اا(1] (احصا شقاني ناو ةيفيرختلا ةيسايسلا دئارخلا ىثلت نا: عباس

 000000 ورانا ىح ليزو ليخدو يسع سا كولا لح نمل ليصتاو رت ةلك
 هدابع نم مهاوس نود هّنلا كاذع راثئتسالا قح ملوح ينلاو ءامسلا ةكح متع ةعقوملاو مهدي

 ا 1| لآ اوررثو. . لقع ةلقؤا ةفاخس ل" لك لع ةدلج .اهءاحصا ناجم ناو

 راركتلا ةرثكل هيلعنووقي ال ابرو فاك ب اقعلا اذهنا اوربتعاو لفط دي نمو ًادج ةمعان

 * يناثلا مسقلا 3

 )» 0 قاتلا

 ٍلعو ةيوامسلا مارجالاو ضرالا ءوشن لع وبن 1 ريكا يعم انفي نا الوا
 لا . نارمعلا ينو ناسنالا يف اهرشاو اففالاو مللاقالاو ةيوجلا ثادحالا

 تايكيئاكيملاو تايعيبطلاو ءايميكلل ةسردم قوقحلا ةسردم ضاقنا ىلع ماقي نا ًايناث
 كالفالا لعو تايضايرلاو

 يعيبطلا داصتقالاو يعيبطلا عامجالاو يعيبطلا خراتلا ميلعت هدا ا نأ كاع

 ةيجولويو رثثالاو ةيويملا مولعلا رئاسو بطلاو ناسنالا ىلع كلذ قيبطتو

 | 01 ل ةدلب لك ينو ةنيدم لك يف ةطاسبلا ةياغ ىلع ةيئاضق تائيه أشنت نا عبار
 (ةيمهالا هذه غلبت ال رذئنيحو) ةمبم تناك امهم يواعدلا يف لصفلا رخأتي الشيح اهناكس



 ١/ا/ 22 نو رشعلاو ةنماثلا ةلاقملا . ىارتشالا برحلا

 نورشعلاو ننماثلا تناقل

 * 0 5 ارتغالا بذملا 0

 )» ةيعيطلا ءيدايملا ىلع 2

 (ىئرصملا ) رغآلا نطولا ابما

 نيب ام يف هسفنب جي اك ارتشا ابرد فوزا نأ الاخ - 5 10 لع تين

 معلاو ىعنلاو ىجحلاو ل اًمعلا ل توعدو رمادا تعدصف دالبلا هذه ف باذحالا

 هيف ءاج ام مهأ اذهو همارغورب اوررقو روك ذملا بزملا لاحلا يف اوأشن اف رابتخالاو ةفرعملاو
 : تايلكلا نم

 * لوالا مسقلا *

 « يديبع يضيوقت »

 اد ع ىلاو 001 يف املوا 0 يللا ةيعنلا يكل لك عمج نا لوا

 مهب ديس نواب يف عيبا نحشرو اهنمح روهظ ىلع عضوبو مهفي الو ع وهو اهيف هرمع

 كلذ نس ةدحاو ةبسن ىلع اهدرب نوكي 16 كانه ن نولي ميلعل يلامشلا بطقلا ىلا

 مههئاعتو ميلقالا

 رئاسو يمايسلا داصتقالا ٍبتكو نيناوقلا بتك قزمتو قوقللا ةسردم ىتلت نا اناث
 ةيمالكلا مولعلا

 اذْيَيأَو ةي رظنلا لعلا دهاعم ديزت الثل هوررق مكةعماجلا مارغورب ذيفنت فقوي نا ثلاث

 ىولابلا ديزنف

 لطي الف اهماظن 01 اناا نك عاد ةطلتخلا < احلا ىغلت نا 0

 ) )1١ةنس نطولا يف ترشن ١5٠4 ليمش روتكدلا ىلع هيف حارتقا ىلع ًادر 0 56 0

 دحلا هتطابو لزهلا ه رهاظ مالك هن لعم نم روتكدلا هباحاف حازملا نتم بكر حرتقملا نأكو ًايكارتشا



 قر تلا ةعاسلا ةلاخملا ١ ةكازتشالا 5/١

 رخآ لغش هل سيل نأك تايح يف هل ضرعت ىوعد يف هلك هرميع يضقي يل الا قاخ ام
 00| ل| الي نمو رخآآ ىلا ربع نم لجؤت ةدحاولا ىوعدلا نا ؟ ةجيتنلا يه امو

 000 00| 1 و  ةدالوأل اديحو (ناريع اهكرت ارو ايف اهحاص رع: ىضتني ىح

 ! رب اون ةدعاو ةهح ىلا نانففإإلا: رق ف
 '000 0 ا دأب لك يف لب ةنيدم لك يف ةعزوم تناك و كالا نا ل

 ىح مينا كلذ ناك اما مهيلع وا م تاقوالا | رصقا ف يفقشنت مهيداعد ا كت

 فارصنالا نع اهعنمو ىوقلا هذه ا 00 اذه سيل وا + 0 نب رمال

 ةًاضيا عامجالا ملاح اهب لحب يلا مالحالا نم كلذ ما . عامجالل مفنا ىرخا نوؤش ىلا
 عوضوم 00 اًيميبط اماظن سيل مويلا ىتح لازي ال اكو ميدقلا يف ناك اك عامتجالا

 و ىوق | يه يتلا ةيعيبطلا هسيماون يحب ةنكلو . ماظنلا ادمل فل فلاح هيف عورشمو

 تاروثو تابارطضا دعب هيلا رئاس وه امئاو . ماظنلا اذه ىلا ةرورضلاب رئاس يعضو سومان

 00000 كانا بيق ربادلا سم أك نينسلا تاكم اهنف نوكت دق لقالقو
 لضف رياظي انهو . ىوقلا عمجت سومان ىلع ءانب ضيا عرسي دق ريسلا اذه نكلو

 ةدملاهذه ريصقتل رابتخالا اذهمدختسا هرابتخا دازو ناسنالا قترا اهكف .ناسنالا لمع

 "ادق نيرقتو 000 سكان يذلا رعب ىضانإ قرقلا نا تنزءالو
 ةنيته ةيءاع دعاوق ىلع ةيلمعلا ةفسلفلا منو ارا يذلا وهو ةيعيبطلا مولعلا

 ريثكلا بذبذتلا نم هيقتسو عامجالا حالصا يف ًايظع ةفسلفلا هذه ريثأت نوكيسو
 ةئاقلا اياضقلا نال ةيباسح ةبسن ىلعهيف 0 ةعرمسل ءاقترالا يف هعفدتو رقهقتلا نم ةعنكو

 اهدهاشن يتلا تابارطضالاو اهمسفن ةيضايرلا اياضقلا ؟حيفو ةتباث مويلا ةفسافلاهذه اهيلع

 ميددقلا رابغلا ضفنل الا تسيل مويلا

 1001 كلا كك كك رم



 ١ قوزتكملاو ةديانلااةلاقلاا و ةككامالا

 كش الف لمعلا يف كارلا ةكناريغ ىلع مفانملا هله يف كازتكالا]تناك كذاو

 دابمحا اة نر اهما

 الأ“ للا )اذه ةيمنا لعب ةعقتملا» كارت الاو لمعلا يف كارتدالا تناك اك
 م دابجلالا لع تاحرك او الرع 20

 يف اذكر جالا اذ_ه قوف لاني رخآو هلمع ىلع امولعم ًارجا لاني لجر يف كلوق ام
 حابرا لقت لهو رخآالا نم رثك | دج اهبياف هترمهاو لمعلا ةبسن ىلع حابرالا نم ةئامل

 كلذ لاملاب نش

 يرادا *يش ةصقخل هك و مح 2 هيلاع 5 تا ةءانكاو لجر يف كاوق 3

 بل لجرا انج لف مجالا فرذألا 1 كاذهو الم يط ود
 ارا كفن لا لع 0 هنا هلو ةنم رورشلا لقا اذهو نانو كرس اذا ع ا دق

 بلاغلا وع 6 ىرتضلا ريتك غاتسالا قا
 الأ امم ةعفني و لجرلا اذه لثم نم ديفتسي فك فرعي ماظن عامجالا يف ناكولذ

 عامتجالا لال حلصا كلذ نوكي
 لامعا دوحو 2 تارادا ٠ يشنيف دارفالا نوؤوشب 3 يعامجا ماظن ف كلوق ام

 ه1 2 تامتداملا مقيو - مالحالا نمسيل اذهو  هتقاط بسلك اعلا لك

 ركيا كوالا ١ انكلاو نواعتلا مدقبو ا ءاملا دوجو رفو. و ناكسلا

 ل هكدا ماعد لوا حس رع يلا" 4 اامالل اريج ) كلذ نم اال رطل نال ) زوعم لكل

 الفأ . اذه ميامع #1 نونبغي هتقاط بسح ىلع 000 نولفكتي نيذلا عامجالا دارفا

 ؛ دشنيح عامجالا يف رمذتلا لقي الا 7 مهتحار يف موافصو مهتحص يف مموانه ديزي الأ

 لمعلا ىلع ثاح ربك ١ كلذ نوكيو حبحصلا لضفلا تاونع داهتجالا حبصي ال وأ
 . فولألا نع جورخلا مهعابط لقثتست نيذلا سوؤر كي ألا الح سيل اذهو + ”دملاو

 ناسنالا نا نظ اهعضاو نأكف مويلا يه كامومع ماحلا ماظن يف اضيا كلوق امو

)4 



 رشعلاو ةعباب اسلا ةلاقملا . ةيك ارتشالا 5/١

 مولعلا :ر م حبصأ طّقف سما دنم ةنال وعلا نا ةقاقملاب وه ميلا دا اذه

 00 3 نامزلا نم ٌةمزلي مو ةتباثلا

 ع اهعزعز يلا ةوقلاب هلع نإ هلق ربصعل 1 نسل 5 اهعزعز دق وهف كلذ م

 000000 يي فاايزك للا ةسلاب الا ةقيتحلاب ةيرظن تسلل ةيرظنلا مولعلا
 الو ىح ةضح ةبارظن ةفسلف كانه نلف االاو : ًالاغ ةطولغمو ةايلك ةيراشخا ءيدابم

 اهمسفن ةيندلا

 مل ةفرعم ىلع تينب هذه نا يش ةيلمعلا وا ةيتيقحملاو ةبرظنلا ةفسلفلا نيب قرفلا

 ةتلهاجت وا كلذ تاهج ةب رظنلا ةفسلفلاو . ضعبب اهمضعب اهطابترا يف عا رابتخاو ةعيبطلاب

 طبارلا اذه تلمها اصوصخو

 وا املاح سيل يعيبطلا حلصملاف . ةعيبطلا ىلا امهدرت ةدحاو ةطقن يف نايقتلت فوسو
 ىلع هلدي يذلا هكارداقدص كلذؤني الف ةريثك انايحا ةماع ةناخ اذاو . اينمتم وا امهاو
 اكام حلصا ناكمالا يف نا

 لب اهسسفن ةسيماون ةبلطت ام عامجالل بلطت اهمال عامجالا ٌرضت ال ةيك ارتشالا

 ةهميوقلا عامجالا لبس اهعابتاب ةليذرلا نع دصتو ةليضفلا دب ْوَن ذأ ةعفنت كلذ نم دضلاب

 هذه ةئل اخ ةليذرلاو ا فاو لع عامجالا لامعا قاطنا هلا عسا ةلايضعلا ند

 نسماولا

 اذهو نارمعلا ين ىوقلا ٌوفاكت امه عامجالا ناسوسي ناذالا نابظعلا 0

 هتعفنم ابك اهمادختسا بجوي اذهو هاوق ريفوتب نارمعلا لفاكت ينناثلاو عزانتلا بجو

 ال ثيحب نيسومانلا نيذه ىلع عامجالا ينريست نا ىوس بلطت ال ةيك ارتشالا

 هتعفنم ىلا ةفرص نكمي هاوق نم *يش هيف عيضي
 0000 ةاراخألا ريغ نم ةعفتملاب كارتشالا اهي درا اذا ةك ارتشالا نا كشال

 ًادراب ا 5-2



 ١/5 نورتشملاو ةمباشلاةلافملا,. ةكرازتخالا

 نورشعلاو هكا تلاقلا

 يي " ةيكارتشالا ٠ع

 رظن بسحب رخآلا ضقانم اههضعب ةيك ارتشالا يف ةفلتخم تارذش طقملا يف تأرق

 اهيف اهباتك
 يف مهمأش نوكت نا بجي اكوا يبم كال اهنومهفي اك ةيك ارتشالا نودقتني سانلا

 ةيعامجألا لالا 50

 مهسفنا اهؤاعز ىتح اهيفباتكلا رظن اق اضياةيعامجالا اهنيعمس اكوا ةيك ارتشالا

 فالتخالا رثكو اهنف ءارآلا ترثك اذملو اهلا رطن نا بحب ىدلا دحرا 0
 ىلا اورظني لو ةيعرفلا لئاسملا ىلا اهيف اورظن عيججا لال اها مدار مهني

 عورفلا اهيلع ماقت نا بح يتلا لوصالا

 دحاو لكل زوجي ىتح ًايعامجا ايفسلف ابهذم تسيل نوكت نا بجي اك ةيك ارتشالا
 ةيهف ةلّذي اكوا ءاشي اك ايلا راك ل

 ل وط بديدت دعب واواهنلالوضوأا نم كيال ةحان سايل همر هي كا
 اهيلا وعدت ةيعيبط سيماوت تاذ هسفن عامجالاك ةيك ارتشالا
 راك الخ ام . . ايعيبط اثحب مهعيمج مويلا نوثحابلا هيف ثحيب له ةسفن عامجالا نكو

 ها 1 ل عامجالا ىلا نوينارمعلا رظني له عباصالا ىلع نودعي نيذلا نيبعيبطلا

 هراصق نم وا رظنلا باحصا نم مرثك ١ هسفن عامجالايفو ةيك ارتشالا يفنوثحابلا
 يعيبطلا يعامجالا عبرات يف

 لصالا اذه ىلا يش لك در ىلا ةيفسلفلاو ةيعامجالا مهتحابم يف سانلا لصتا ى:م

 مهئاقترا يف ىلعخلا اوعرساو مهفالخ لقو مهههافت لبس يعيبطلا

 هيف درو كلذ يف مالكى لع ًاقيلعت ١64 ةنس مطقملا يف ترشن 6



 نونرتشعلاو ةيسداشلا ةلاقملا ::نويك ارتشالا ١

 رابك وا مهماق ىوس اوكرحي مل مهمال ىلاسك مهيمسن نا انل زوجي ءالؤه لشم لهف
 بلاطم هل نوبلطي مهمال لوقعلا راغفص وا بصخا اعترم عامجالا نوبلطي مهمال نوطبلا

 ةرهاب قئاقح ودبتف عامجالا قتري مث مالحا اهعا اهنيح يف رومحلل ىءارتت

 هتمدخل سيلو هاوس نمسي ىتج دكيو ضرالا ثرحي يذلا حالفلا يف لوقلا ام لب
 ةمئاسلاكر اهعلا يف حرسي يذلا يدنحلا كلذ يف لوقلا ام لب ءيفاكم هل هاوس ةمدخ نم

 نظي الوأ . هسفنل كلذ يضر ال اهنم رثك | لقعولو اهريظن هتبيرز ىلا ءاسملا يف دري مث
 7 فوأأم وه ام ىلع دينجتلا ريغب نكمي نادابلا حاستك او ىتح ناطوالا نع دوذلا نا

 ملاوعلا نم ملاع ىلع ال نوكلا سيماون ىلع انمالكك امومع نارمعلا يف انمالك نا ىنخي الو
 نزاوتلا لتخا الاو

 رهظي هنا الا ةب وجشم ةريثك انايحا نوقانلا اهب عرذتي ينلا قرطلا نا ركنا الانا

 . ثحبلا ركقلا هيبنتو لفاغلا ظاقيا وهو بولطملا ريثأتلا ثادحال مزال ملا اذه لثم نا
 0 ديو اوم ام عئاظملا نم هيف مويلا هيلع وه أم ىلع هسفن عامجالا ماظن درك

 هل كر لن الف هانقل أ انكو

 تايئزملا يف ثحبلا بهسا و ضرغلا يامرم نال ءامسالا دنع فقا م ين مآعيلو

 هاوس قرط نم سأب الف ةرم ليبسلا انلض اذاو ضرعلا اهنالو ”الوا اهعسي ال ماقملا نال
 ”00000 او ماج ىدرتك ةلج زرقا نا ديا كمل اذهو -ءيش لك لبق ينالو

 ةيناثلا اماو . نوكت نا ينبني اكهتحلصم ريفوتن ع وه اك عامجالا ماظن صقنف ىلوالا امأ
 انمزاي و دوم وهف ىلا نيا نم ليبسلا اذه يف ىعسم لكو . هاوق ريفوتب نارمعلا ل |ذاكتف

 0001 كلك انتفوءاذاو هدضا ههجتو يف فت نانال ديئشسملا ك ثحابلا رظن هيف رظنن نا
 حلصالا هنا انل ىءارتي

 وج س



 ١/١ نونشفلاَو ةسدارقلا اةلاثلا ءنز كال زتشألا

 اهدعب ام ةفاخس ىلع لدل مههوصخ هدب ري كك مههلاعت يف دجو ول ءاوسلاب للملا عبارأا

 ماسنقالا اذه نكما ول ةاواسملا هذه ىلع ةظفاحلا نكمت فيكو ةفاخس
 قئاقح اهاكو خسرا ءيدابم ىلا دنتستو منعا ةياغ 3 حالصالا لاخر ملاعتف

 ةنلتخلا هراولطا ىف نازمنتلا لاوحا ىلا تكاد. لح لاس

 يف دحاو مهيلع وهو نيقانلا ىلع انضارتعاو روصعلا يف هئاقترا نيب قبطن فيكف
 روصعلا لك

 نكمم يميبط ضرغ ىلا عامجالا ماظن يف نومري نويعيبطلا نويعامجالا نوحلصملاف
 ريغ دحا هيف تبي ال ىتحو ىدس ءيش اهنم بهذي ال ىتح عامجالا اذه ىوق ريفوت وه
 هنولعقي ام ناسنالا عامجا ماظن يف لعفي نا ناسنالا نم نوبلطي مهف . أعم عفتنمو عفان

 داصتقالا/(سومان لير ةيمسق اما ا دهتفاءاع عافتنالاو اهريفوت اهسفن ةعيبطلا ىوقب مويلا

 سومان» مهماظن ىلع قلطي نا زاج امير نيب رظن ًاسانا كانه نا الواو 6 يعيبطلا يعامجالا

 وه يعيبط ةقيقللا يف عاوجالا نال « ىعيبطلا » انه انلق ال « ينو ”انلا ىعاتنالا داصتقالا

 هلضا: ىلإ ءيشلا انددر دق نو امباف ابملا ١١ هاتددر اذاف ةعيبطلا نم ةدافتسم هسيماو' لكر

 هلحم يف هانعضوو

 يع ام عم همئارش يف لح ما ةياغلا هذه ةعم رفوتت ام :مويلا عامتجالا ماظن يف لهف
 رصنتسن الو . بيرق دهع في اهغلبي نا انلمؤي ام ماكحالا ةلقو أدبملا ةفاخس نم هياع

 نإ عر افا سرا ودعا تلم ان مهتناكم تمظع اهم سانلاف ةرهشلاو ةرثكلا

 ”يوسلا ليبسلايف عامجالا مفدو اهفولأم نع اهتحزحزا بجاو تاماظنلا هذه هجويف مايقلا
 عامجالا ماظن ىلع نيفقانلا ءالؤه لثم دوجو نم ةدئاغلا ىرت ال ما 9 هنم ةباغلا عولبل

 فتنعلاب ىرخاو نيللاب ةراث هعئارشو هئاماظن يف هترداصل مهعرانم فالتخا ىلع مهمايقو

 ,ىشنبكاذو لهجلا ةمواقمب اذه مسعنلاب كاذو ميحجلاب اذه باهرالاب كاذو بيغرتلاب اذه
 غلي دقل ىتح اهب ثبعلل مك مهمغي رعتو مهحاوراب مهترطاخم انعورت الوا + 3

 ةريثك اًنايحأ ك كلذ ءارو نم مهنم نيريثك' نا ولو سوملا دح ىلا مهضعبب سمحتلا

 ةبي رق عماطم



 نورفملاو ةسدانلا'ةلاقملا.1«نولك ارتشالا ١/٠

 0 ا ةةفاولاو هخملا ند اهنلنمو» متيعامتي ل انزظنلاب اذه ماش سيلو
 هل ءاقترالا لبس كيبميو رمهمتلا نم ةعئمو هظاقرال لقاك انذهناف عامجالا هاجن مهتقوم

 قرطلا سيل نيقانلا رك ذ دنعققدملا ثحابلل رطخ# نا بج رطاخ لوا ناك كلذاو
 نينثا رئئنيح دج الق ذا عامجالا ماظن ةمواقمل !مونسي يلا ططخلاو اهب نوعرذتي يلا

 دبتسا اذا حلصم لكو ءوسلاب ةراما سفنلاف عماطملا نم مهضعب رماخم ام الو . نيقفتم

 تاموقم ملظعأ نم عامجالا ماظن يف دضلا دوجو ناك كلذل ةحلصي حلصم ىلا جاتحي

 لب . اهئوشن يف ملاوعلا ةنس اضيا ريغتلا دتشاو عزانتلا دتشا دضلا دتشا اكو حالصالا

 ةقرانيال يذلاو عامجالا ىلع ذوحتسملا قاقلا اذه اذامل وه هل رطخمب نا بجي يذلا رطاخلا

 ا كلا لك ىف نيزاثلا تاروثو نبرمذتملا رمذت هيلع لدب اك هراوطل لك يف
 ىلع انلدب لايجالا يف نارمعلا ءاقتراو . هل ةحارلا ريفوت نع هتاماظن صقن وه ببسلا نا

 صقتلا اذه حالصا نكمي هنا

 امور ام دنع ربدملا حلصملاو ركذملا ثحابلا رطاخ الو ههتب نا بجي اذه ىللاف
 عامجالا نأ ةلاهو لوال مثوي اق مههناعت هيقسلو مهعب رقنو مهيجشىلا ال نيفانلا ءال وه لثم

 حلصا نوكي دق ام ىلا هيبنتللف ماندقتنا اذاو . لالضلا ىلا ةنوعفدي مثو ىده ىلع وه 3

 ف . تبثثلا لبق مالحا ثاغضا اهماب مهبلاطم يمرن نا انا زوج الو . عامجالا ةدئافل
 مههلاعت لوؤن نا الو .مويلا ةعئار قئاقح تراصيضاملا يف ةموعزملا مالحالا هذه لثمنم
 نا انماعي ةبهذم نا نيورد بهذم موصخ انل لاق املاط دقلف : ال افاعضا قحلا ريغ ىلع

 ابريظن اعقل 5 00 سا قريع هسفن درقلا نا يا درقلا نع لول نايدإلا

 ناو دحاو لصا نم نامدإلاو درقلا نا انماعب لب كلذ ب ال نيورد بهذمنأ لادا

 هنلا تاناويلعا برئاردزإلا

 ةيعايجالا ةئيملا ىلع نيقانلا رئاسو نييك ارتشالاو نييوضونلا موصخ كلذك
 . .اهقيتحم نكيال مالحا مهبلاطم رثك ١ نا موللاو ميرقتلا نم مهوعسوي نا دعب انل نولوقي
  ناننالا ىلا ءايثشالا بحا لاملاو  لاملا ماستقا بلاطملا هذه سأر يف نولعجيو

 بلطعم نال . مهملاصم ءوسنق اود تهم الثا م اليلضت سانلا اورفني نا كلذب نوديري



 ١1/4 نؤيلاو ةسواشلا 100 1 ,نراك اارقفإلا

 ةيعاتطلالا ةغيملا فات للا ةيقاو ةيعابتجا عيتك 7

 ديفتستو ديفتف نينسو ارهشا هيفثحبلا ابلغشي ام عوضوملا اذهيف دجن اندئارجلعلف
 ال اذهف ةنم صلختلا لواحنو يبنجالا ةأطو لقثب رعشن نيذلا نييقرشلا نحن اصوصخو

 نا عيطتسن ىتح دغلا لاجر مه نيذلا انلافطاب ءانتعالا ىلا اناوق لك انهجو اذا الا ان م
 رعاشلا لاق اك مهب قبن ال ىتحو انم قرا مه نم مهب رظانن

 نايبصلاك لقعلا يف انخويشو 2 انخويش لثم حبقلا يف اننايبص
 لم“

 نورتشعلاو ناسا« ةلاقلإ
 يي." نوك ارتشالاوع

 ماظن نم ماوكش مهيلع داقتنالا نم ُةتمهف ام ةباغو نييك ارتشالا يف : ةلاتم تأت

 ابيب ىدتبم وح ا نهولا نه اهم ام ىلع شو غرف مهبل اطمو ةغراف عامجالا

 . سمالايف ناك اكو مويلا وه اكهسفن عامتجالا ماظن يف هيأر انل لقي مل كلذ لئاقو
 نيدهعلا ف نسح هنأ تحل قايس نم نهذلا لا ردابتملاو

 ةنم اعون حلصا مويلا وهف سمالاب ناك يذلا سيل مويلا وه مكعامجالا ماظن نا ىلع

 نا وا نوعا" نعلم اهياع يتلا تاعمتجلا ضعب يف لب هلك يف راق يضاملا يف

 امئاضعا نم نكي ل ول ناسنالا دوي ةريثك تاعمتجم مويلا ىتح كانهف الاو  ةندمتم

 ىلا يدر قنسو ”قفدر ىلا ادرا يهم م لايجالا - ريغش و ماظنلا اذه ريغت اذالف

 رييغتلا اذه ىلع ثعابلا وه امو - محيردتلاب نسح
 نيبوضوف رييغتلا اذه يف ماظنلا اذه ىلع نيقانلا ءالؤه لثم نأش كلذك وه امو

 لع مهسفنا نايدالا ةاعد لا ةعسالف وأ نيحلصم وا نيقلقم و نىك اا وأ راك

 ةيقرت يف مهنأش نا ىلع ينقفاوي ققدملا لعاو . رصع لكب سحو  مهعزانم فالتخا
 ميظع عامجالا

 0 راما ديؤملا ةلاثم ِق اهلا راشملا و 1 رابخالا قرش تعز
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 0 11 ةموككللاف لافطالل دخاو قشتلسم دجؤيلالا رضمو ايكرت لك يف نا كل تلق
 هذه ةوق مهفي نم مهيف سبل ةمالا ءاينغا بلاغو ( تءاش اذا الا ) لاملا دوجو مدع
 روطاربءا ةحايس ىلع رصمو ايكرت ةموكح ةتقتنا يذلا نا عم مهلقع ةلقو مباهلل لامعالا

 تالافتحالا ىلع رخكآ ىلا تقونم ةمالا ةقفنت امو هتقفن لعحوسي نا هناكما يف ناكي نغ
 أعم نيتدلبلا لافطا اهيف يوأت تايفشتسم ءاشنال نكي هدحو ناك ةديلبلا ةينايبصلا

 0000 اا ردألا اديملا ناؤتيتال نيتلا ةمالاو ةموكحلا نا: ىملا كحضملاو

 عاقيالكديعب رخآ تقو ىلا ثقو نم عاعرلا ضعب هيب ترجشم لالا عر انياضعا
 000 اا كدا لوس سار و هناواذمإ لهم سوح هني و عت :لجعتيب متظع
 رشحلا مويو تماق دق ةمايقلا نآاكب نذملا ةريرجب ءيربلا ناذخأتو داصرالاو نويعلا
 تضاف مايالا هذه يف اندئارج ىلا ثدتما دق ةريغلا هذه نا كلذ نم برغاو . اند دق

 ا 2 دك انفوخ ىلا ماكحالا لاجر هبنتو ددنتو رذحنو موعزملا دكؤتو ماهوالا مسج

 اهدعب عم مهتاماظنب مهنم ًاكاسمتسا دشاو مهتايح ىلع مهنم صرحا اهنأك مهنم بيرق
 ىلع تفاخ اهماك اهروطس لسرتسم ىلع دامرلا ةراذ روشلاو لب ولاب ةيدانم مهتازايتما نع

 داؤف نم غرفا اهنم مثو بهنت نا مهحاوراو بلست نا ملاوماو فسنتنا اهباحصا روصق

 فاطعنالا ىمست ناحصي اللماوعب ةعوفدم اهلالقتساىبع اوقبي مل مهحاورا ىتح ىسوم ما

 000 00 را لابعا نما دا ثؤاوح ىف اهنوخن اما اريثك_ةليبنلا ةساحلا ةدنع نال
 سوفنلا رم فولالا تائم يحضي دحاولا 5 احلا ىرن يكف مهب ًاساسم انور

 ةساملا هذه تناك لذ ةفش تنبي سبنت الور | يلعاو عمطلا حباذم ىلعلا اومالا نم نييالملاو

 تالمل دئنيحو ةبسنلا سفن ىلع اهيف رهظت نأ بجوا كلذ ىلا اهعفدت ىلا ىه ةفي رشلا

 هلصا نم هنافالمل ببسلا نع ثححب نا: كلذ لثم يف يضقت ةكح اذ اًجيجعو اجيجض ملاغلا
 ةماص اهنوك نع رظنلا مطقب يملاملا ماظنلل ةمواقملا تايعجلا لكو ةيك ارتشالاو ةيوضوفلاف
 ا” د ةتيح ةوجاوم عتب رعشت ةيغايتبالا ةئيملا نا لغ ليلد. ةكلامالزيغؤأ
 امو . ىلواو قحا بابسالا هذه ةلازال تاماظنلا هذه حالصاف هكرادت نع ةرضاحلا
 دحاو ببس الا تاماظنلاو ةئيملا هذه بناج نم انثحب مهيف نيذلا لافطالا ةيب رث لامها



 ١ نورشعلاو ةسفاذلا ةلاقملا 3 دغلا لاحت

 مهروما قدا يف ةذمالتلا لاوحا ىلع فوقوال لب ةغرافلا تارابعلا ةلدابمو ةدرابلا حدملا
 قي وط نع 7 مهسبالمو مهترس ل مهخبطمو مهمف اظنو مهئاذغو مهئاوهو مهمأم يف

 يللعم لزم الند نان ركذل ا اقنن ايا كللذ نم نيت رولا لع فرخ ميميلعت

 ينام ًانقتا| تدك د وسالا هسابا تنفشك الف يدنغ يوادتالا ")10 ارض :ىرركلا كاد
 همسج يف ةراذقا| هذبي وه نمت حري تكف هتراذق ةدشل هصيق داوساةدش نم يدعم

 انمدللا. لاتطالابءالؤملا دخولا نوك تاو اف تع فا

 مهباذآ ومستو مهلقع 7 ديو مم

 ًاريثك ناو رومالا هذه يف رخآلا ضعبلا نم حلصا سرادملا ضعب نا بير الو
 ارهساالا نضتبلا نا لا :اب وروا يف :اصوضصخ ةنسنبب شع نم ةيلع ناك اس آدج كلن

 دالبلا نم رصمو ايروس يف ًاصوصخ ةنس نيس وا نيعب را دهع نه هيلع ناك اكلزي م
 اذه نم يناثلا فصنلا يف سرادملا يف لصح يذلا حالصالاو . اهيف ىيلعتلا انمبي يا
 لصح يذلا حالصالاب هانسق اذا اصوصخ بولطملا نودو نكمملا نود 0 يف وه نرقلا

 ةندمتملا تاموكحلاو ةيعامجالا ةئيهلا ربصت 0 الو قدانفلاو تايفشتسملا يف

 ةمالا ءاعأ فقوتي مهمادبا ةحص ىلبف دغلا لاجر مملانطالا ءالؤه نا ابداع عم كلذ ىلع

 اهحاجت فقوتي مودع ةحص لعو

 ىلا انرظن انيقلا اذاو قرشملا دالب يف ىوصقلا ةياغلا غلاب لافطالاب ةمحرلا لامهاو
 ىف سبح انع ربعت ظاذلا دويل ةغالا ىسوماق انئلع قاضءاصوصخ هال هذه ىلا

 مهسسفنا اودع نا دعب امس الو اهسسفن دالبلا ةئيطو ماكحالا لاجرن راقتحالا نم سفنلا

 قفرال تايعمجا نوفلؤيف نولقعي ال مهم اك نوداقتي ةندمتملا ممالاو تاموكملا دادع يف
 قفرلل تايعمجا ةماقا ىلا ةجاملا نا عم ناسنالا عونل مزاي ام اوفوتسا ناك ناو 5

 ثاديالا هوبشتا لل اتناهاملا "نا نظن.الفا ...ىكلواو:دشا دالللا هذه ىفاصوصخ لالالا

 لانلجلا كال كب :قفرلاف.. دالبلا هذعيف اهنلبم دالب يف ةغلاب حاورالا» وع ا
 للم: البع البت نا ناك تاتاك اذا :ةنركذلا تاجتاوو شالا تاس

 اذان ىراتلا ابا برختت الو ةيفلكتلا تانيتشمملاب لل أشج نال يرق الر ا

 0 ظ



 ظ نو يكشلاو ةنشاقلا ةلاقملا نقلا لامير ١

 ةيعيبطلا مولعلا اما ةيعيبطلا مولعلاو ةيبدالا مولعلا نامسقف سرادملا يف ىملعتلا اما

 نم يو سرادملا لك يف ةدحاو اهنال اهيلع ضرتعي الف ةيضايرلا مولعلا اهنخت لخديو
 حيحصلا سايقلا ىلع هيب رت ذا ادج ديج لتعلا يف اهريثأتو مولعلا قدصا

 اهؤشنو اهعضو ثيح نم ال ةغللا مولع اهتحلخديو الج سا ذا ةييدالا مولعلا اما

 قطنملاو ابليلعت رحت نم لب سرادملا يف ةلمجلاو ةنسحلا ةيعيبطلا ثحابملا نم كلذ ناف

 لمعلا تادابنجا عر لاذ نوغ“ للا توهالللاو ةسايسلاو بادالا لعو ةيلقعلا ةقسلفلاو

 اهناك ارسق ةذمالتلا سوؤر يف اهنولخدي يتلا ءيدابملا :رم ريثك اهيفف هعاضواو

 000 0 الام دنع ىح ابيلع لقعلا نوبرتو' اظوانم نوكي ام اهم ريثكو ةملسم اءاضق

 رهاظمب رهظت وا ةميقع هيف قبل ثيح مولعلا هش نوعرفي ةروصلا هله لعدهوءنصي نا دعبو

 000000٠١ الي وأ انامز سراذملا هاذه: نوميقي ننذلا:رثك ١ ناك كلذلو  ةضقاتم
 مهطوقع يف يناذ زايتما لك نيدقاف نكلو ًاريثك نيملعتم اهنم نوجرخب ةينوثاقلا اهسورد

 لاوحالا مل حمست مل نيرذلا نم مه ملوقع يف ةيتاذ ةصاخب اوزاتما نيدذلا سانلا رثك او

 آ١1 | فولط لّومملا قسنلا لع ةينؤناقلآسوردلا هذه عابتاب رخخآ ببسل امإرو ضرمل اما
 امل زوجب ال سرادملاف ةيلقعلا ةيب رتلا هذه ناطلس تحن عوقولا نم كلذب اونو سرادملا

 اهدعت نا امل مزلي لب بهاذملا اهيلعقيضتو مولعمبلاق ىلع اهعنصتل لوقعلا ىلع طغضت نا

 يف ثحبلاو اهماعت يتلا مولعلا يف فرسالا اهيلع لهسسي ىتح ذفانملا امل عسوتو ماع ادادعا
 الضفاو كلذ ف 0 قرف انني ةدوجوملا نسواذلملا 0ك ل ضرعت يبا ءانشالا 0

 حضاو نيتسردملا ةذمالت نبي قرغلاو ةيناثلا ةطخلا ىلا برقا ناكو ىلوالا ةطخلا رجه ام

 تاموكحلا نم قرشملا تاموكح تناك و لو نايب ىلا جاتحت ال دحاولا بناملا ةيحجراو
 ىلا هطسب جاتحي يذلاو هيلا انعملأ يذلا بواسالا ىلع ًادج رمالا اذهب تمتهال ةيقترملا

 7” ل
 ىلع ددرتلا ترثك ال -ينّقلا باب نم كلذ لوقا ال - فراعملل أرظان تنك ولو
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 الف ىرخا ةرم تبضغ اذا » ضذخنم توصب يل لاقو 1 ىلا رش نادي 2

 تاكف نادي يفق ينكرتو « ةعاس نب رشعو عبرا 0 داع كيطغ لعن تر

 ال ةلاخلا هذه يف تيقب ا ا "1 ناودلا ع ىلوتساو لجخلا رارها يتالعو كرحا.ال

 نم دشأ ةتيسحو: ًاريثك باقعلا اذبي تاليتعا:ىتا ةبلعا ريالا اكذو ياكم نال

 حالصالا ىلا ىعداو درطلاو برضلا

 هذه ضعب يف ةذمالتلل نيماعملا ةلماعم نع كل هب 0 ام قوفت ةيش>حو ةواسق ياو

 ةفرغ ظحالم ناك ةنس ١*؟و ١١ نيب ينسو ادم تك يناف ىديكلا سانا

 نع ًاضوع ا ةعفر اكتفي هبا رضي ةظقوي مان وهو 5 ادي أو الك انتماتم

 فرص هترضح ىلع بجوي ال برضلا لمع نا عم هما وا هوبا لمغي ناك اك هيطغي نا
 رئاحلا ةفرعم نع رصاقلا نيكسملا لفطلا اذه لعفي اذاش ةيطغتلا لمع بجو, امت لقا ةوق

 يلوتملا شحولا اذه لثم ىري ذا نوكي الىتمو ًالوئسم نوكي ىتم ةفرعم نعو تالا ريغو
 هكر الذ ةمدر نشك نا هدانا ُْف موق نا ىوس كلذ لعني هتيب رث رما

 لولا ىلا هب يدي. دق بعر يف عقيرو هسننب هتفث لقتف ةبنتجي نا هتقاط يف سل بنذ

 ديمي فاح ايلا تدع سحرا همام دقه قتا يقل در

 دع تنك ينكلو سيك يف ينك ةنحلملاو فاحللا نيب يمشج + لجداترسو هلا

 ل كتيقزلا اصعدلتلا هدديما تشنا دف رانلاب اضمرلا نم:ريحتسملاك

 1 قب ةنا الم تناك اهنومسي اك ف احالا ريماسم نال قبلا باينا
 تح قالغبالا لع يف اوعربو ًاديح اون رت نيذلا ني نوشتلا نر ا 7

 ءاههنلا نم كلذك اونوكي نا يغبنيو هتعيبط بسحب هولماعي و ذيمات لك مئابط اوسردي
 نسحلا دادعتسالا يف هوطشني و دسافلا نع هوعدريل هلّقع ةيلباقو ذيمات لك ليم اوظحاليل

 ةريثك" الوقع ناذ كلذ ةاعارم مدع نع ءيشاثلا ررضلا رادقم .نومهني ال نورتك الز
 لقعلالايما ةمواقمو ةلماعملا ءوس نم سرادملا يف ةنس لك اهرون ينطني لوقعلا ىك ذا نم
 تالا ١ هيف فل وت هسطنب قاف انف .لافطالا ةاس ىقنايحس لستلا ناس

 نيعرشتملاو ءابطالل مويلا لعفي اك ىبلعتلا مل ز بج ةيصوصخ سرادم يف نوماعملا هنقاتيو
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 يف ةرماالا يناوالا هذه لسغب حمسب ال مويلا ىتح سرادملا نم ًاريثك ناف مهماعط يف

 عوبسا لك

 0000 الا نو دكنيفا ابنواهبع سانا اهي قوعاقلارثك 1و كلك ةضقان ةبب رتلاو

 نوقرشي ال مومعلا نيب اهيف نوواسي و ةيساسالا دعاوقلا نم ةواسقلاو ةنوشخلاب ةذمالتلا

 رعاشلا لوق نم ةكملا نيلهاج ذيماتو ذيملت نيب
 ىدنلا عضوم يف فيسلا عضوك رضم ىلبلاب فيسلا عضوم يف ىدنلا عضوو

 اذه لاعتساكر ضم فيطللا خيب ونلاب ءافتك الا نكمي ثيح اصعلا لاعتسا نا يا

 ا001 11 نا وعناو يف انم دحلاو لكو ةريثك كلذ لع ةلثمالاو كلذ عضوم يف
 امهدحا ةليوط ةرتف .امهندب و ةيبرتلا يف نيتنيابتم نيتسردم يف يل اعقو نيلاثم كلل يوراو
 مايا ينو ءاوبلل فوشكم ناكم يف ينص عم أنقاو مونلا داعيم لبق ةليل تاذ ضدكب قا

 ق ةلجعلا ايلاط كلذ نم تنفأتف دربلا يصرقو راظتتالا ل نم ربصلا يتناك ءاتشلا

 ىنشتسم هب قحا ىكنايب بالا ةمسا قمحا للا ينبع يف كلذ قأرب

 تضرتعاف هإّمع نمخسوأ اباقع لاحلل يبق اعف اهمف راغضلا ةيب رثىلوت, ةسردم نم بيذالا

 واو مويلا ىتح يباق يف لغلا تظنحو ينعضو ينس رغصل مظلل تخضرف باقعلا ددشف
 دعب يل عقو مث ةرعش ةرعش هنقذ تفنتل يسفن نع ء عافدلا نم يننكمت ةوق ٍنئنيح يل ناك
 لع انأو اه,اموي تبلط يناف هك نم نانا دخلا اه رخل ةلسردم ىف نينخب كلو

 ا 01 شقق ]2 ىفملا هانأف .انل تاج كلذ ناكو دوجوم ريغ امامط ةدئلا
 مث ةتبلط يذلا ٠يشلا تلوانتو ءايمعلا ةلالك يبطملا ىلا تمفدناو ةدئئاملا نع نم تقو
 ىلع باقعلا رظننا اناو يناكم ىلا تعجر مث . يمدق تحن ةتسدو ضرالا ىلا هب تيمر
 روتكدلا ةعسا ميكح لقاع لاجرلا لضافا نم سيئر ةسردملل ناكو . درطلا هلقاو كلذ
 دابا ىعار ايزو .ةنسحلا قياؤس ىلا رظن هنأكف رمالا هوغلباف. هءاقب هللا لاطأ سلب
 اإف ينبلطي ناىرخا ىلا ةقيقد نم رنا ناو نباتي نيم هناا كتك ردلا يف
 ا نيو“ دا تاون :فدحو ةشودملا ةحاس يف تنك ثلاثلا ميلا تلك

 ذأ ىلا لانوي سبت ينم اند الف .يبلق قفخنو لولا رارغصا يتالعو راك ناس



 ار نوار لاو ةمافاقلا ةلاقللا# دقلا لا

 ةفاظنب ةفلاابملب هتحص ىلع ظفاحت ماهوالاو لهملا دويقب ديقم ريغ ًارح هلقع لعجم ةيبرت
 رجب يذلا قنأتلا ةيشاحتم هتفرغ ءاوه ةواقنو هبارشو هماعطب ءانتعالاو هسبالمو هدسج

 ماسجالل ةبروقملا ةزئادلا ةنوشالا نم ل هل ةظفاح تاكل نادبالا ةلهرملا ةهافرلا ىلا

 ةعويم نم ءيش هيف سبل القاع ابيدا احيحص بشي لفطلا اذه لثم ناف قالخالاو
 تارالاو اما دعم نيمزاخلا تاْفص ٠ نم يبه يتلا ةلوجرلاب ايلحتم نيفاجلا ةنوشخ وا نيلهرتملا

 "لو فورا نكلف قذاجالا هيك انك[ تين لو [سيمشالا ف1 ادلع ويست
 لضفلا يوذ توفي ال رذع لهجلاف . لذعلا بجي ثيح رذعي فولتمال متلي

 لضنلا يوذ توني ال ٌرذع لهجلف لذتلا مضوم يفرذعلا مقي ع
 لذبلا ىوس هادف لبقي لو اهانج هسفن لذب يف فورعملا ىأر امااذا

 ني تل ةيشئا قلع ددرتلا لبقي ال نيمالا نيب ملاك نيلفطلا نيب

 لافطا نيب فاتخم اهما مكةيرثك الل ذئنيح ةيلغلاو تابمالا فالتخال ةدحاو ةما لافطا
 فداص سرادملا ىلا هما رجح نم لفطلا جرخ اذاف ةندمتملا ةمالل انه ةبلغلاو ةماو ةما
 ةيبرتلا يف ةاماعملا ءوس نم هلقعرول 'ينطتو ةمسج مدبم 2 ةريثك تابقع كانه
 يلمع ها 2ع لافطالا لبقتسم يف 0 ةمهلا ةلاملا ةلنعو ملقم داسفو

 يلامجا مالك ىلع اهيف رصتقنف كلذ لمتحي ال ماقملاو اهفارطا لكب مالالا اندرا اذا

 ناف ىرغصلا سرادملا ىلع فوقولا ليطن الو داران ثحبلا اذه يف عسوتلل ادي

 ملعتلا نا لوقنف ىربكلا سرادملا يف انمالكر صحنو اهنم ريثك دوجو نم لضفا ابمدع
 منع يف سرادملا ماظنف 08 صقان قزشملا سرادم فين اطوقك علاش وه امي

 ءاقترالا نئسو لقعلا تالومقمو رصعلا تاحجايتحا ىلع هتلمح يف قبطني ال ميدق ةيبرتلاو

 قبال او لك املاو ءاملاو:ءاؤملا ةفاظن. ثيح نم ةياكلا اهلرتك ١ ىفاقامرم ةيحتصلا بايسالاو

 ةفااحلا رومالا نم مهضعب هدعااعوو كلذ ن وانعم ال مرثك | ةبب رتلا هذبم نيمئاقلا ناف

 يف اطارفا ةفاظنلاو ليضفلا فشقتلا نم اعون ةراذقلا اودعف اهديبأتب نيمئقلا ءيدابملل

 ”ناناتع الاايسأ توما ىلا :ىدؤت اؤمال بس كالذ نإ امالي ميمذلا لهرتلا

 ةذمالتلا اهامعتسي ينلا ةكوشلاو ةقعلملاو نيكسلا لاثم وهو ةريثك ةلثما نم كلذل ًالثم ذخ
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 نو هرششعلا و 86 ماخلا تلاقأيأ

 4 60د 0 5

 ناونعو يضاملا جاتن مهف اهافطا يف هنع ثحاف ةما لبقتسم فرعت نا تئش اذا

 موي ىلا ةنجا مهب لبحب موي نم مهميلعت ينو مهني رث ينو مهتحص يف هنع ثحبا لبقتسملا

 ةيعامجالا ةئيهلا ىلا نومضني و سرادملا نمزوجرخ مو ىلا مهمأ رجح يف نوب ريونودلوب
 مهميلعتو مهني رث نسح للعو ةمالا وهن فقوتي مهترثكو مهتحص ليف . نيلماع ءاضعا

 بالا ريثأت نم دشا هيف اهريثأتو ةمهاو لفطلا يف رؤي لماع لوا مالاف . اهحا فقوتي
 00001 او نيتسااعرجحسف هب رتو ارش اهنبل هيقستو ارهشأ اهمد 00
 تارثؤملا هيلع ىوقت ال دق يلقعلا مئلمتلاو ةيبدالا ةيبرتلاو يعيبطلا دادعالاب همأ تةر

 يا ةحصلا نيناوق نم فرعت ال ءامرح نور . هرثا ليزت الف تيووق امهمو ل

 ةلطاع يهو ةلطاعلا لملاب نيزتلاو ةجرهبلا الا ندّلا باذآ نمو عبشلا لع 5 لك الا

 ابلقع ماكحالا هةعم كسفنو ماهوالا ه 4هب ىوشت ام ريغ مولعلا نمو ةيقيقحلا باد لا لح نم

 لوغلاب هني وت زوجي ال ام نايتا نع ةعنمتو ةراذقلاب القط نع نيعلا عقدت اهمدب نم خسوا

 عضرم ىلا ق ملا نبل هيقستو لهملا مدب هيذغت نا دعب هب مفدتو بيبطلاو بالا دعب عبعبلاو
 نموه يذلا يدلاولا ونملا نادقف يف اهنع صقنتو ليبقلا اذه نم ءىث يف ابلضنت ال

 اذاف . عيضرلا هب ءيرمتسي انسح اهيبكت ةفيكتو ايبصع ًاريثأت نبللا يف رثؤت يتلا فطاوعلا
 مث . أدج ةئيدر نوكت اهما كش ال . ايلقعو ايبداو ايحص نيكسملا لفطلا اذه ةلاح نوكت
 بادالاب ةيلحتم ةماعتم ةبذهنم ةلقاع مدقت ام ضيقن ىلع يف ما لفطب لفطلا اذه لباق

 اههيتارتب مئاق اهلامج ناو اهتجرهمي ال ابهتشيعم يف اهتطاسي مئاق اهلبن نا ةملاع ةحيحصلا

 تافارخلاب كاسمتسالا ىلا اهعفدي نراطلس اهيلع ماهوالل سيل ابهجو 0 اهفاظنو

 هيب رث لب ةدرابلا ماكحالاو ةدسافلا تاداقتعالا لع بش ىح القط سار ف اهعرزو

 )١( ةنس ريصبلا يف ترشن ١8498



 ١/١ نورملاو ةقيازلا اةلاثملا ١ ناحتالا

 ةيلجتام باذعنمهنادجو صيلخت امهادحا نيتيضرتكل ذبدصقيف هسفن فرشل انوص ةتايح
 رووا ىدل راذعالا نم اطل ءىيهي هنانظي امي ةناهالا هذه فيطلت ةيناثلاو . ةناهالا هيلع

 لمفي هنا ينا لقمي هراعقلا يف هنأل ضعبلا نيب ابر اكةقيقح نون سيل رحتتنلاو
 ةايحلا نا هداقتعالف ةيداملا هتايح لذب اذاف تاذلا ب> نع ابك رخن ال ةاّينم ًالاعفا
 كلذوىلا هل مفادلاو ةيناذىرخا بابسال وا هتقاط د> زواج هباذع نال وا لضفا ةيبدالا

 ةتبازت 'تخلصا ولو ؛ اه ف :قباسلا ةيعاتجالا ياشسالا نسما فردصو للا ف 7

 نم نظي اكةلز دعب ولو سفنلا لتقب نوكي ال يتيقملا فرشلا نا لعل ةنيتملا *يدابملا ىلع
 يوق شأجو تباث مزعب ءيراوطلا ةمداصمب لب ةيعامجالا ةيبرتلا هدعاستو هدنع مزح ال

 دق نوكيف:الاو هعاتم هيلع عاضا نم ىلع ضوعب نا ديعبلا لبقتسملا يف ولو عيطتسي اعل

 ا مهنا ثادحالا معزي يتلا ةماهشلا نا ولاذنالا توم تي مولاطبالا داهج دهاج

 يف ةماهشلا لب ةماهش تسيل هانم مهاليي ل نيوبال ا ةلالو داز قوشعمل مراحب

 اهيلع بلغتلل باهي ال بلقو بحر ردصب تاباوعدصلا قا
 نانسنالا لع بيعاذملاقيضاالا هيلع ةءابلا اف رتنلا يس نرك يتلا راخاالل ا

 وهف تايانج ةيعامجالا ةئيملا ةتدع ام ىلع هدعاست ال هترطفو هقزر ليصح يف هتليح لقتف
 لطف ةريثكلا تاءزوعطلا ءازار هت ركع .ةضوضللا وا ةرس نا ا ل ا
 1 توملاب لاقل رف املا

 اذن زيدعي اك هداالواورةت اوما هع لح راكم لكلا ةورتمالاع ناك عك
 هسفن ةصحم ةتلمح اعرو هكر رو مهنا ًادقتعم هيف عقاو وه امه مهيجني نا

 دمعيف هب اصميف هل كي رش نودنم ةايحلا هذه كرتي هسفن عدي ال نا ىلع مهبم روعش نع
 تاماظن ةعيظنلا ةيانللا هذه يف لوئسملاو . هيلع لهسا مهلتقو هيلا برقا مه نم لتق ىلا
 رك فك اهيف نبا ىرخا ةصرف يف ةلاقم انعضو امبرو . بير الب ةيعامجالا ةئيهلا
 ين ناكمالا دج نع جرخي الو ناسنالا بئاصم ةعم لقت اع تاماظنلا هذه صقتن ةافالم

 مالحا ثاغضا 0 ناو ماهوالا يف ممن اننا رظنلا راصق نظي ال ىتح نامزلا اذه
 مانم يف لب ةظتي يف اوسبل مهسفنا مه مهنا مل حضتي ىتحو
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 رثأتلا عي رس ريصيف هباصعا فعضتو تدبلا لهري كلذك رسعلا باحصا اهيف طرفي

 0000 0 ١ نيو ةيئس ةرشع سخ نبي امابضلا نس يق زادآالا:رثكي ناك كلذلو

 يوقت ةيسردملا ةبب رتلاو هفرتلاب ندبلا فعضت ةيتيبلا ةرب رتلاف اصخر أبطر مسجلا نوكي ذا

 ىلع كلذ قيبطت ةاعارم مالك عم لالغلا اد ايلا لاخلا هسا لاجل 0 فطاوعلا

 ءيدابملا نهو نم لاحلا هله لع وهو سرادملا نمو هس نم تاثلا جرخيف تال اكملا

 ملعت دق ام دضو ىبرث دق ام سكع ىلع ءيش لك فداصي ثيح يرشبلا عمتجملا ىلا

 ةءارق ىلع قلعت دق نمم ناك اذا امس الو تابوعصلا هيلع مظعتو تاللاعتن 1-0

 مقاولا نعهدعب عم هميظعتو ةليحلا ىلع ينب ام مسحتيف اهباحصا غلابي يتلا نوجملا بتك
 هيلع ىبرث امب اناسناو هيف شيعي يذلا طسولاب اناسنا نيضقانتم نينثا ناسنالا حبصي ىتح

 ررضلا ةديدش هذه نوجملا عك . عاد ريغل انايحاو باس لقال ات كالذدب ريصيف

 جهلا ثرقلا اذه رخاوا يف اهيف ةبتكلا ضعب جبم نا ىلع ناسنالا فطاوع جييمت يف

 امنع ءيثانلا ررضلا لاقتس ةديمح ةوطخ يه اك قئاقملا ريرقتل يعيبطلا

 00000 ا امو اءاوادم لهتست ةيقثع بانسال ثادحالا يف رثكي راوتنالاو

 اذاو نيعب رالا نس دعب ادع نقي كلذلو 0 ةيب رث موقأ اوناكو ل اهمافالم

 ناسنا طروت وا 5 فرشلا سمت اهنانومعزي بابسال . بابسالا هذه ريغلف ٍنئنيح لصح
 هتلز حلصي نا دعب هبحاصل هدري نا ىلع ءانب هل سيل الام لمعتساف مدق ةلز مقتسم

 ضرم يف عقو وأ عرس دّقف هرمأ حاضتفا ىشحكو هترثع نم ضهني "لاو كاما دووم

 ْنأك اذاو تاذعلا ٠ نم 11000 هبادع قيطي دعب مو كاع + ءلع دك اه لاضع

 هل م وس كاما ضمملا ياريخالا اذه ناك ابرف هع راحتنالل

 تالادصت دصقي قشعلا ينف نسلاو بابسالا بسحب املياعت فاتخي راحتالا ةفسلفو

 رهق يغ ةيمهو ةساح ءاضرأ هراحتتاب دصق اميرو هلامحا هتقاط يف سيل ب باذع نم صلختلا

 ةقعشلا ةفطاع دوحو هيف كقدعت ناك وأ هلق نم 017 لغاش هح نا دقتعي ناك اذا ليلا

 |00 اك أعم فو الضا نيتتطاعلا نيتاغ نم واخلا هيفا دقتني قوشعمل رحتي القوأ طقق
 لذبي يذلا اماو هئاوها يف هل مهتاراجم مدع ىلع مهنم هسفن مقتني هناك ممريدكت دصقب



 ١ فب . ..نؤ ظكملاو كبارا ةلاتملاراقنألا

 يبرعلا رعاشلا لوق دح ىلع وا « راكفالا ليلضتل مالكلا لعج » يواسنرفلا

 بلعثلا غوري 3 غوريو  ةوالح ناسللا فرط نم كيطعي

 ةيصوصخلا بادالا يف صقنلانمو ةوالطلا ةميدعلا ةواخرلا نم كلذ يف ام خي الو

 دقتل ليلضتلا كلذ رارضا لقاو امومع يرشبلا عمتجلا قالخا داسفا نمو م ةيموكاو

 سفنلا ولعو ةماهشلا ىلع ةلادلا ةيرحلا

 انل ىدبت عومللا ةايح يف ةضقانتملا ءيدابملاب نوحشملا ندقلا اذه ىلا انرظن اذاو

 فوقولا نم قيقحلا ندهتلا لع رطخلا لعجي امثهعلاعتو هماكجلاو ةنامالعت ف الجص قتلا اذه

 ةللضملا ملاعتلاو ةدعايلا ماكحالاو ةصقانا تاماظتلا هاذه الزلهأ فدع ًاديدش نر هعلاو

 اني ارءامو + :ضارمالاو تنل لاتقول يا هطول نوزع كؤوناالا ل تال رار
 تاماظنلا هذه ىلقل اهنم زفحتلا اذهو كلذ ببس ةيعامجالا ةئيحلا نم ففأتلا اذه

 قف ام ىنخي الو رورغلا روح فعالا يوقلا نم ملظلا ءبع تحن حزارلا فيعضلا ًاماقتنا

 يا هيف غلب روصعلا هما ردا مظل هسفن عمتجا ىلع رطخلا نم كلذ

 نا اماف مهفلا عاسنال رصعلا اذه يف ةغليم تاماظنلا هذه عمتجا اذه ءاضعا طب رت يلا

 عقيف دشلا ةدايزل امتاطابر مطقت نا اماو لاحال حلصا نوكي ام ىلا تاماظنلا | هذه حقتت

 د ةروث ةعم رك ذت ال جره يف مداقلا نرقلا لئاوا وانرقلا اذه رخاوا يف عمتججلا

 يشب يضاملا
 راسو هعلاعتو هتاماظنو يلاحلا ندقلا ىلع مالكلا باهسا نا ءيراقلا موت دقو

 لثم يف مزال رما كلذ رابتعانا لاملاو رظنلا ين واغو عوضوملا نع جورخ مدقت اكهبادآ
 هناقبط لك لاختو يرشبلا عمتجملا لصا ىلا اهتارعا دتمت دارفالا راعقلا بابسا نال انثحب

 هاوقنم مهتطاوعو ةيلقعلا ماوقو هقالخانم مهقالخاو عامجالا بادآ نم دارفالا باداف

 زاقالا نا: كا الو“ دارفالا ىريطت# قلعت لك ع قرنق عامجالاف هفطاوعو ةيلقعلا

 ةلاماو ةيب رتلا بيسب فطاوعلا ضعب ةبوقت ةببس سفنلا يف رغص ىلا رجب لقعلا يف فعض

 لمعلا ىلع اهقابطنا مدعو ةضقانتملا ملاعتلاب ةيقيقحلا اهتهجو ريخملا اهلي وحتو رخآآلاضعبلا
 ينلاو سرادملا يف نوماعملاو تويبلا يف راسيلا باحصا اهيف طرفي ينلا ةيب رتلا هذهبف

)0 
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 (اإلا روطا ئربشبلا ممتجلا خيرات يف دعي نا يغبني ناسنالا ءاقترا راودا نم رود يف
 رم دقلو حيحصلا ندقلا ماقم غلبن ملو ةطيسبلا انيجمم ىلع قبن ل روطلا اذه ين نحنف

 ريسلا فانئتساو رقهقتلاو فوقولا نيب نييذبذتم بلقتن نحنو نورق رودلا اذه يف انيلع

 عوجللا ةايح يف لاقتنالا راوداو . ماقملا اذه غلبن نا لبق اضرياوع ريثك هنورش ابلغ رونا

 00000 تل, قارذالا ةانح لع رطخلا نا كف رظخلا ةديديش دارفالا ةايح فاك
 اهاقتنا يف عوبللا ةايح ىلع دتشي رطخلا اذكه نينسنلا يفو ماطنلا ىلا عاضرلا نم لفطلا

 اهرقهقت بجويو اهريس فقوي ام روطلا اذه يف اهل ضرعب ام ًاريثكو روط ىلا روط نم
 اهل الصح رتوهقتلا اذهو فوقولا اذه نا ىلع ةلدالاب نوحشم ةبرشبلا تاعامجالا تك راو

 ليوطلا نامزلا نمكلذل مزاي هايس بفوون اس ناترطضاف ةديدع انا امايح يف

 ىهابنتن يذلا ثيدحلا انندمت يف صقنلا هجوا نيبن نا اندرا وأ حرشلا انب لوطيو

 نارمعلا ةايح ىلع اهنم ىشخب ينلا رطاخلا نم ةضرتعي امو ىلعملا حدقلا هب انغلب انأكمويلا 4
 « ءينلا » ندقلا اذه ىلع فوقولا ليطن الو . ةليوط اباقحا هرقهقتو هفوقو بجوي ام
 ىغتنم يح يتلا ةلوجرلا نم ءيش اههف سيل ينلا ةعنطصملا مهتاكرح يف دازفاالا ايس
 مامالا ىلا هسأر ينحيو هيمدق فارطا ىلع ه عر ننال كش :*؛ نرأكقيقملا بدالا

 |0١ ىف ةئلابم هعباضا مضي و ءاطعلا دح ىلا ال كا ءا ا

 7 رادع سلال يعلو ةخرفنملاب ىف ال ةيروأتإلا لك يعاوذا دعو
 دورقلا هدادجا ماقمىلا هطاطحتا الا هب غاب امو ةساكلا نم غلب هنا كلذب نظي 0

 00و لولكي هعزجو هزجسب ذخأي و هيقاس ا رااح 5 لع ايم تي نك

 000000 او ,ضرالا ىلا هدي ًاذام, يدجتسملا طنب اهنك . ًطسات طتسنيو ينحني و

 0000001 دا نم انيشنابي كرغي هناك راصبالا فطخم ةعرسب كلذ ًارركم ِةفو

 (يكرتلاو يجترفالا مالسلاىلا ةراشا) هلّمع ةلق لع هب لديل هلهج الا اهب فرغي اهو رخالا فرطلا

 ىلع رصتقي ال هدنع شحوتلا اذبح ايو ندقلا نم مهمضعب هدعي يذلا عنصتلا اذهو

 ةقادص ىمست نا تحص نا مهقادصو مهالماعمو مهتيدح لوانتي لب طقف مهءاكرح

 لثملا لوق دح ىلع نطبتلا اهيف مهأدبمو ةدلكتلا نحت رواج ال ايقيش مهبادآ رئاسو



 "١ نو ضقعلاو ةيبارلا ةلاتملاب:راحشلالا

 رما ىلع ةرصتقم روصعلا هذه يف راحتتالا ثداوح تناك كلذاو ةفنالا يه ةيلهاجلا

 رسا يف ناسنالا عقين أك مويلا ىرن اك لقعلا ةلق وا سفنلا رغصنم *يش هيف سيل دحاو
 نيلاملا يف كلاه وهو عافدلا لبس ههجويف تالس دقو هرسا يف عوقولا شي وا هودع

 طختي مل كلذ لك يف وهو هب عاقبالا ةذل نم هودع مرحبا هديب هسفن لتقي نا لضفيف
 هلمحن هودع دب ناهم الثلهديب اباتقو هلاذ بح ابيلع هلمحم هسفن نع هتعفادُم تاذلا 5

0 

 اضيا هناذ بح هيلع
 ةيع' جا نم ةضقانتملا ءيدابملاو ةنيابتملا ملاعتلا نم هطلاخ اب ندّعلا رصع ءاج مث

 يف ىّوقف فطاوع لّوحو فطاوع تاماو فطاوع ناسنالا ين ىَّوَقف ةيبداو ةينيدو

 ترغصف للاب لالا نع هفرصو اهيلع داهعالاو سفنلاب ةقثلا هيف فعضاو لايخلاناسنالا

 تراص ىتح ىرخالا ةايملا تمظعو ةيداملا ةايلا ترقتحا ىتح هينيع يف ايندلا ةايحلا

 ةيبدالا ةايحلا اهملع لضفت

 اذا [سويمك الطعم رشلا نك , ل الاو ءيدابلا هذه طيسب ىلع ناسنالا رصتقي لو

 نادبالا اولذب نا دعبف هعلاعتو هتبب رث يف يلك ض فانت عقو لب اهعم ةقفتم مئاتتلا تناك

 لهرتلا دح ىلا نادبالا اوهفرف اوداع ينامالا م اتم لآ لامإلا اوعفرو فشقتلا دح ىلا

 اهتياغ دسفاو اهتيجو لوح لب اموق نم فعضي مل امي ةيبدالا ءيدابملاب فرصتلا عم

 يف لقعلا ىدامتو نادبالل ةلهرملا ةيب رتل اب فطاوعلا ىلع يلوتسملا يبصعلا زاهملا فعضف
 01 ةيامعلا ةايخلاو ةيراقنلا ةايملا نيب ضقانتلارثكو ل لذاضلا ىف ماع حن لدل
 نم هيلع اوب رث ايف نيفرطتم فطاوعلا اهب جيبم ”ةيدآ:تاضال نتوضوللا نو ا 1

 ال تا ءارقتلا ني رتكرداجنالا زق نر تالا

 رعاشلا لوقب نيزعتم هيلا اودمعف بهاذملا

 ديالا مضتك اميلي: ىضيتالالا هرم فاح نك رطل
 ندلا لب مويلا هارث ام ليلدب .ندلا .تافا نم راحتنالا نا كلذ نم مهني +

 ءيدابملا ميوقتو ةيب رتلا حالصاب يرشبلا عمتجما نم ةيلكلاب هرثا ليزي نا يبني حيحصلا

 ةقيقح نحنف ءيش لك يف بذبذتلاو صقنلا نم هيف ال ثيدحلا انندمت تافآ نموه لب



 نورشعلاو ةعبارلا ةلاقملا . راحتنالا 51

 نال ةعفانلا دوجوملا اذه ىوق نم ديفتسي نا هعئارشب عمتجلا فرع اذا اصوصخ دوقتملا
 ةضراعلا رومالا نم لب نوكلا اذه ماظن يف عبطلا لصا نم سيل عمتجما اذهب رارضالا

 ىلع عوضوملا قيبطت مدعل ضراع ضر راحت الاف . عبطلا ىلع مضرلا قيبطت ىلا ةبسنلاب
 هيئاعتو عامجالا اذه تاماظن يف هبابساو عوبطملا

 ةرطفلا نبا وه لب هقالخاو هلّقعو هعابطو همسج يف ادا ناك س ناسنالاف

 ال ليو نم انكي لاثم انل سبل ئرطنلا ناسنالاف . ًايضيا نامزلاو ناكملا نماو

 ”000 | 5 ةسيبط هيف تارثؤملا ريثأت لوبقل اماث ادادعا:دعم هنا هنف لاقي ام ةباغو
 ا راو ارثأثم قبب اًضيا ةلاخلا هذه يف هنال ناويملا ىلا هانددر ولو كلذ انل كم الو
 هذه لواو نوكلأ اذه ةماعل ةلماشلا ةطيسبلا هتافصب هليختن نا اننكعي دب رجتلاب امناناكملا

 . ةايحلا ىلع ةظفاحما ةنم ةياغلا تناك ام تاذلا بحيا ةطسبأو تاذلا بح هيف تاذصلا
 10000 يغبي الو أرش اهل يوني ال ةيداملا هتايحىلع ظفاحم اذا وه يرطفلا ناسنالاف
 ناويملا ضعب ىلا بسن امو ناويملا عبط نم وه الو ناسنالا عبط نم سيل راحتتالاف

 بيصي, قيقح نونج نع هرثك او ليبقلا اذه نم بسحي نا زوجي ال هنردن ىلع كلذ نم
 ا | ]| ف رظ اك ةدوصقم ةباغ ال ةجينت هيف سشنلا لتقو ناسنالا بيضي اك ناويحلا

 ىلع انلمحب ام دج مل ةرطنلا ىلا برقا يه يبثلا ند تلا اولا

 لواحي هثدارا ينضروع وا هتحاصع يذوا اذا ش>وتملا ناسنالاف . ًادملا اذه نعجورخلا

 |0001 افلح ناو هئاذيال ىدصتو هنود لاح نم لتقب لب هسفن ٠ لقب ال هسفنل مقتني نا

 ةاجنلاب دلما اممع مفادي وهو امي رصوقي نا لضفي, هدب, نمهناجنل ًارقم دج لو همصخ نم

 هديب هنن لتشي نايف نم ماقتنالل اذظو

 '0 00 يب ع الو هيلع ليج ام ةبرطقلا .يراسنالا تافص يف سيل راحتنالاف

 نا انمزاي و . ملعتلاو ةيب رتلا عون نم هيلع ءيراط وه لب ةيجمحلا يف قرغتسملا ناسنالا

 ا 21 اهنا ىنمع ندعلا رصعو شحوتلا رضع نبي ةلصاقلا ةيلهاكلا روصع ىلا دعصت

 ةيصوصخ فورظ فو ديعب رخآ ىلا تقو نم ةنم ثداوح ضعب دج ىتح يناثلا لواو

 روصع يا روصعلا هذه يف ناسنالا يف تهبنت يتلا ىلوالا ةفضلا نا ىنخي الف . ةردان



 ١م نورشعلاو ةعبارلا ةلاقملا .راحتتالا

 . لاقي ملعي ام لكسيإ . لاثمالا يف ءاج كلذلو . رشبلا لحب ممطا الف لالا لحب تعمط

 ليمش يلبش روتكدلا
 ايو دي كاك

 كف ورشعلاو نعبأرلا لاقل

 « "”راحتالا >

 ى» يواوكس يعامجا ثحب »

 يف اصوصخ ةريخالا مايالا هي رطقلا اذه يف راحتتالا ثداوح تددعت دقل
 انا ني ءادفالاب ةضاحنألا ةث الأ هذه راثسأ نق امسح تام ن3

 ىودعلاب رشتني ضرم اهنأك رصبتلا يليلقلا رثأللا يديدشلا
 ءالع ضعب ةفصو اك عامجالاذ . عامجالا ضارما نم قيقح ضرم يه لب

 هبشت ضارما هريظن هلو هراوطاو هنثاظوو هني وكت يف يجلا مسج هبشي مسج ايجولويسوسلا
 0 مسجلا ربك يف طقف يبن امه قرفلاو اهراشننا قرطو اهيناتو امانا حال

 هنايح يف ريثكلا ءيشلاب تسيل نينسلا فولاو لئاه ناويح عامجالاف رمعلا

 يف ثحبلا لوانني يجولويسوس يجولوكيسب ثحب وه عامجالا ضارما يف ثحبلاو
 ةتارولاك تتناك هي ٌريرغ امهبف رثؤت' ىلا ةيعاوجالا تايسالاو سفنلا لاما لفملا ىف

 ةيتيبلا ةيبرتلاك ةبسنكم وا لهالاب ةقلعتملا ةصاخلاو هسفن عامتجالا ىلا ةمجارلا ةماعلا
 ِ كلاسملا رعو ثحبلا اذه لمجب امم مملعتلا عونو ةيسردملاو

 عزتي وهف هجناتنو هبابساب يناسن الا عمتجلا مهي عاوجالا ضارما نم ضرم راحتنالاف
 نم عمتجا اذهل ريخ نكي امهم دوجوملاو رمعلا لبتقم يف ابلاغ مه ءاضعا داع

 يرعملل نارفغلا ةلاسر ىدص اهلمح الح نبال سطاعملا ةلاسرب هيلعف ديزملا الا دارانمو )١(

 ١8694 ةنس ريضبلا يف تثرشن ( ؟)



 00 وادرل كنك را .مويلا كلذ ىلا, كعافد قبافال“ فقوملا ماي لوه نع ًاديفب كاز
 فلما نم

 لاقق . هرسس يعدل ملفعو . هرما يلع لكشا يذلا توصلا اهب اذا تنا نم تاقق
 ىلع ةيضاقلا اهلخ ةدعر ينتباصأف . مالكلا ةمنتل اينو . ماعلا روعشلا توص انا توصلا

 اهمال لوقعلا هفصو يف راح ملاعيف انا اذاو تقفا مث . ينام موب لبق ينامت يتتراو . ينايح
 . رطاخم لبق نم رع : ل ةيناعم نال ين اعملاو ظافلالا ةنود رصقتو . رظانملا] دادي انف

 كرفاو . ينيع ىلا يدتها وندم نمعا الءاناوا يرض وجال < ينيع حسمأ تذ 2

 ىدها ليلدلا اهيا اذه ام تاقف . لا وا

 توصلالاقق . دوجولا نم انأ نبا نكلو . دوجوم ينا يسفنب رعشا انأف . ليلضت ماىرا

 تاوقلا ملاع نم لوالا ملاعلا يف تلخدو . تانئاكلا ملاع نيالا تن نقلا

 لبق نم بوقعي ذخف باصا امكرادحلا هباصا مث هتلاقم يف روتككدلا لصو انه ىلا د ريشملا

 اذا هيف هلاسا هيلا هتلسرا باتك ىلع لش وتدل باودح ريشملا يف ترشن ويلوي "«غ ددع يفو

 : هصن اذهو ةلاقلا زحش نا لابو يلع ًادقاح ناك

 ١8589 ةنس ويلوب 18 يف رصم

 مرتحلا ريشملا بحاص لضافلا ةرضح

 نكن مل اذا ةرئاج ةقرسلاو . يل كتقرسل كيلع دقاح ريفف انا امأ . كباتك تذخا

 نو ريثك سانا .ه هب نوتفملانوت اَقلا اهدعب 6 ةعرخ 2 ال يهف كلذ عم تعفن اذاو ةرضم

 ينرضت مل اناف ائيش كتدافا دق لوقت اك يقرس تناك اذاف .نوتفمي هب تسل انا كوكي

 00001 اع اهفقلا كدر تاصوءامنا لعق تناف ةقورسلملا ةلاقملا اة كنلط اما: .ءىشب
 لاك لتسا و يراكفا اح مطقف ءادلا ينأجاف مث ماهالاو حيقنتلا ةين لع 25

 . مالحالا ملاع نع تفرصو ةقيقحلا ملاع ىلا تددر دق هب ينارا ينكلو مايا ةعضب نم
 ”001 ا اناذ تايناحوزلاب لاغتشالا يل زوجي ىتم يردا الو تانداملاب كمه نآلا اناف

 ةملالا ةعراصم نا اهس الو لابقتسالا يف اهب كدعانا عيطتسا الو لاملايف ةروسيم تسي

 اا ىا لع . لبق نم. دهاش بوقعي و دعب نم دهاش انا اهو . لهعسلا رمالاب ت



 او نورشعلاو ةثلاثلا ةلاقملا . نشاتلا' نع لع

 0 موي اههف را مل ينال ادذل 112 كا ريعان يس للعا ناحل

 0 ل
 امو . 27 يلاح هب تءاس وأو دحا ىلا ءيسا ملو . يل يلاما ىتيدنك «ثيحل ىملاللا ضرع

 ريغ يف اهنقرصف ةوقلا :ر :هرم يب ام تقدصو الع ريغ يفتن تتوق

 نا نولوقي يوقف . ةيوط مهماسأو . ةين سانلا نسحا تنك كج تنا لب . ابها

 لكل عجن مو .قهاش نم طوقسلا ملا يلع ملظعتل الا ةوقلاينطعت مل كن اك . ؤطاوتلا اذهلثم

 كنم نسحا اناف . ىرولانم دحال كلذ دصقا مل اناف . قلاحنم ينيمرتا الا زايتمالا اذه

 7 لوق حص اذا ةنال ىرخالا نم فئاخ ريغ اناو - ايس

 ةجسملاب هد مفدا نال نا | اذا فئاخم تسل انا نيرخا ل

 ًاداذتما مويلا ةنع لودفلا كما أم نادل هللا ةكحم يف زوج ال ما . ناهربلاب ناهربلاو

 كلا اف لقت لأ . لوالا لقعلا ةكحم ماما فوقولا نم فاخا ال اناذ . ناسنالا ةكحم يف
 قيلي ال ام .”ديعولاو ديدبللا نم ةنالم دق تنك ناو .لزتملا كمالك ف ةخحر [ 0

 بسشو يعول لدم كدحو تنا امع نيلوئسم مهلعجت نا تدرا كنال . ديبعلا عم قلاخلاب

0 

 يعدملا++:هناي نحو هتاف ة وق قاعملا .٠ هن انيك رعت ابا ارم ترق لاق

 لع لدي . هحناوج ءلم نيحلاو فوخلا مدعب رهاظتملاو . هحراوج لم فعضلاو ةوقلا

 اميتنإو انزل اها توصلا هعيتحت لسنا لف ماعبلاا ف ا

 : هلوق يف يرعملا ضراعا موي تاذ تلق )١(
 دحأ ىلع تلح امو يلع يبا هانح اذه

 : اذه يلوقب

 درفنا امو "يلع يبا 8 انج اب تيضترا ولف
 دلولا , ةيرنت .كاذبو "ارهد الا" ”كشااذ

 ا ىلع تدنح امو يلع انا تدنح نكل
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 هتباتكب أدب امب ءارقلا فحتا انا اهو ٠ راظتنالا ميطتسا ال اناو رخأت بيبطلا نا مداخلل الئاق يببحيف
 0 2117 لج نأ ديرب ناك امب انيفاوي نا هكر يعيش ام موي داع ناف هع 1 روتكدلا

 : ةقورسملا ةلاقملا صن اذهو

 نوبلاغ مه اماف . نوب ربي ههجو نم سانلاو . نوعاطلا نودراطي ةحصلا لاجر عد

 سيل زوفلاو . باسح الب باحسلا رم هيف نوري سانلاو ميدق ملاعلاف . نوب ولغم مث اماو

 عرجاللا لوح امو . ردقلا نم نولوش» موقو ةفدصلا نم نوكي دقف . لمعلا وا معلا نم اعاد

 نلوبمعب ملالض يف مهعد . نولمعي مث امو

 ءامس يف ركفلا جارعم ةدكراو مهسواسوو مهسسجاوهو مهسل اجو سانلا لزتعاو

 ةعماللا بك اوكلا ءاهب كفقوتسي الثل كينيع ضمغاو سوسحلا ءارو ام ىلا اًماحم لايخلا
 00000 || اند كيوهسي الل كينذا ددنماو.. ةعطاسلا سومشلا لاف كرحسيو

 . تابقعلا هذه لك تمطق اذاف ..اهنايعاو اهراث | نبب كيلع ةقيقللا سيتلتق . اهنارود

 لب . تاوقلا ملاع ملفعالا م ملاعلا ثي تلخد كا 51 او

 عا اد نانلا لهم اه لكب الع است أم لعت نيلخادتم ىلوالا ة ةوقلاو تحجصا

 0000 | ]| رح لع ىلعا نم بلقتا . ىركلا ةئس يف اناو ةتفتم توص كلذ

 0000 21 امريخ ادج يقاش نكلو .. ماجلا ريذن نوكيالثل . مانملا يف ةتمعس ام
 عدت الف . ىده رمالا يف لملف تأطبأ ما تعرسا ةدقر ألا يه ام يسفن يف تلقو
 ىصع موب مدا كيبأك ن 0 الو . ىدص نود نم بهذي توصلا

 يدحو كععما ينال ةرحاظلا ساوملا قيرط ريغنع نبل توصلا ابياتلق مث

 سانلا اهدشني يتلا ةلاضلا كلملأ تّنا نم كيف ينأك وا ينم كن أك ياوس فاي قلو

 00000 نادل لإ تنا كزملأ نارك الا هذه ريدم توص كلعلأ . نامز لك ف
 . ماملا موي لبق ينتثج ىتح . ماظنلا قرخ بجواو ماههالا اذه يب بجوا يذلا ام يل

 ىالطتسا كلملأ . روبقلا ناكس نم دعب رصا ملف .روصق كا 1ك نع نك ١1 ناو ينال

 باجحلا سننلا نع لازي نالبقو . باسملا موي لبق ينبساحنا ديرت كناك يلا تيتاف

 ًاريخ ملاعلا تألم مهب اص را ذل ىكلم نوبدصم ميلك سانلاو ٠ طخ يدحو ينأك



 1 ناو ربحت ارا قلنا .ةلاعإلا# | قفافلا ب نهال وجع

 نو هرشعلاو ا

 © سانلا نع لزءع +
 دا

 #*ش """ يملا يف ةظقيوا ةظقلا يف لح

 : لاق يف 75 مالكلاب هيلو ةدهدلاوب تك ةلاقملا هذه نيشلا 0

 ينارح ريشملا ررحم

 ةائاج ةقرس

 م ءاتلا ف ليش وتكدلا 5

 مظعا نول ينذ لعلو » ةيصوصللا ةيرح نيموبلا نرذذه يف تكمرا 0 | ريشملا ءارقل فرتعا

 اديها لزنم نم ةلاقم تقرس اناو معطلا ةديذل تناك امال ةحافت اقرس امهناف مداو ءاوح بنذ نم

 ىلا بهذو لضافلا روتكدلا قب , دص 0 ريشملا نم ددعلا اذه لصو اذاف ٠ اهب اليخم ناكهنال ليمش

 هلأ © مداخلا وا باويلا بقا 0 هوحراف لوقا 6 نو هدا هيف 07 ىلع شتفو هلك

 نايبلا ءا رقلا لاو هلّضف يباطل هلو ناوبأ حف يذلا وه

 ىلا تلورهف ( مزيتامور ) رادخحب باصم هنا ليمش روتكدلا 2 مطقملا يف اهتأرق ةلاقم نم ينغلب

 تلخدف ةهزئلل ةبرع يف جرخ بيبطلا نا مداخلا لاقف ءاسم ةسداسلا ةعاسلا وجم هدوعا رماعلا هلو

 يسفن ىلسا نا تدراو هنيرع يف هترضح طخب يتلا قاروالاو بتكلا نيب تسلجو روتكدلا ةبتكم ىلا
 يفاحصلا ةقيلس يئنتلدف ةبوتكم ةرثعبم قاروا كانه اذاو هبتكم ىلا ةتافتلا ينم تناح مث دوعي امير ةءارقلاب

 عالط الا ىلع يناحصلا الاناسنا لك يف ةمومذملا ةحاقولاىئتلمحو روتكدلا اييك كاتم لوا اها يدنعينلا

 ع 1 ةلاقم يه اذاو ا قاروالا كالث تذخاف ينبقاربي نم رأ ملف يلوح 0 ترظنو اهماع

 ايدكت ىهو هباصأ رادحلا نأ رهاظلا مث ةعب ارلاب كو ّ قار وا ةنالث اهنم ككاو و ليعش ووتكذلا

 املف روجكدلاو ىمسالا حورأا نيب ةضوافم ناس ةروك ذملا ةلاقملاو ٠ يفش قم 0 نا ىلع ا

 يسفن يف تاقف ٠ ملختاف هذخف قح برضو هللا هعراص ذأ بوقع ع نع ةارتلا ىف كرو هاك رك د7 أرق

 راد هبرضف مويلا هعراص روتكذلا انقيدص اذهو هعلخف هذخف ىلع هبرض هللا عراص | بوقع نا

 امتعضوو ةلاقملا قاروا تذخاف انا اما ٠ نيذخفلا ىلع ةريخالا ةبرضلا تءاح نكلآو هتلاقم م.تبال قح

 ةقباسلا ©« ضيرملا » ةلاقع ةقالع او ةنس ريشملا يف ترن 625
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 نو رشعلاو ةيناثلا ةلاقملا طوول .١

 بلصلا عطقي اليلذ ًارسكنم ًارظن كيلا لسريف امنع ربعي نا عيطتسي ال ىتح
 بلق نم ال ابلق ذفني و مظعو بصع نم لب ديدملا 0 0
 مدو محل نم لب رجحلا

 000 رجحلا نر 7 رم كال ءادرحل نيذلا اهيا ايف

 يللا لحال تكا يدق ل لاملا هللا م ب ملو ةواشغ مهراصبا ىلع مهعماطم
 اذه ءامذ اة نيذلا رخفلا لها نموا 00 هللا ىلا ة ةقيقح برقتلا نودي رينيذلا

 ةمالسلا هسفنل نمضي 5 نق كسفنا ةثاغا نول ميخا ةلاغاو متودف دوجولا

 نارمعلا يف هجردت بسحناسنالا عسو يف امب هباصوأ ليلقتو هباصم فيفختب - ءاذلا نم

 يهف ناقتالا نم مويلا تغلب ام ىلع اهم راثك الاو تايفشتسملا نم حلصا كلذل سيلو
 ال اذا عا ال نكلو كلذ ىلع نونمؤت اعيمج كب ناك نين ب هتك ن دب اعملا لبق

 ضيميلف رجالا ىهتنم يو رجالا ما رخفلاو دجملا ناونع ضو دحلا اهيف كصقنيأ نولعفت

 آب لك ني ةقرتتم تابمخج نؤنلؤي موقلا ةيل نع سانا ةضب 5
 دباعملا ءانب يف نولعفت اك هتردقم بسح لك ينغلا لبق ريقْفلا نم باتتك الاب لاملا عمج

 ةصاخءاينغالا اهيا مثثاو اللا ةدارا اع نوح اهوثكا ١ نإيثالا عماطم اهب نومدخم يبا
 ا فو كت ا تامو ريطانقلا لاملا نم عمج يذلا ريكا علا تم فرعا يناذ

 ربقال الو نكسلل ال عفني ال يذلا رصقلا قهاش ىنب يذلا وا سانلالاوما نم سالتخالا

 اورخت#نا نودي رثنم 18 رخفلا ىلا ىعداو ىرك ذ لضفا ناسحالا اذه لثم نكي ملأ
 لاق نم هللا مرو ؟يلع بنذلاف ع انمتذ اذاف انماما نايل

 ممذديو ةنع نغتسي هموق ىلع هلضفب لخبيو لضف اذ كي نمو



 ١ هه ئووعتملاو ةيتاثلا ةلاؤللا ل موس را

 هناك عمو لخزان دوألا تجنراو هينيع يف ايندلا تلاطل نم تا
 5 هدجو متمملالالزلا ءاملا برش اذا هيلع هم نع ةييكا ةاس كك ع
 وخلع كعك ةناكف داملا ريثو دسوت وا هيلع هسنن تشاج هبل ماعطلا ىهشأ 5 و

 اذا لامالا طقم ىوقلا ةتتاخ :رطقلا طيخ عطق فاك" اذا هيض
 هيناعي امب لي وط هليل ىوس دحمىلع مدعلاو يه اهنآرو اهنعضرعأ ضرالا نئازخ هل تمدق

 ماقسالا د دقناك ام لاز راهنلا علط اذاف مانملا ةذل ةمرحت يتلا مال لا
 ةلابلاةققازملاو اهنردتي كادكمر ردا بنو دعم ناوخلا ورام دبل

 قئادحلاو ةعساولا كالمالاو ةقهاشلا روصقلاو تانئبلاو قينبلاو تاميوراان نودلحم اهواك

 هم ادعاو ارماذلا لاخلا قدا ١ 20 د مهمالحا يف نوفقي الو ء  انغلا

 مقاو ريغو عقاو نم عماطملانم هل ام لكب هيدغي هلايماب هيدغي هلا هيدفي ايندلا ماطح لكب
 عرجتب الا ماقسالا نم هل صالخ ال نا دجو اذا هلك هرمعب لب هرمع نم ءزجم ىتح هدفي

 ىلع جان يم يلا ةحصلا بلطي وه اللا هاوي الو ءادضالا م مارب الاه لطي ماورلاا تلال

 هيك رع كا ةقفشلا هياع زوج لجر يا لب .ىضرملا الا هاري ال ءاحصالا سوؤر
 نسوق يف هدنع قبو ىتح ًاريما و | قاكت ناس اقف وا ناك ءاغشلا هب رعو ءادلا

 لاح يف كلوق ام ريمالا ضيررملا لاح اذه ناك اذاف عزم سفن ندعلا يف الو عزم لمالا

 ىزعتت نا ديرت ال يتلا ىلكّتلاو ديدحلاب لبكملا يناجلاو مدعملا ريتتلاف .ريقفلا ضيرملا

 يف نودجي ىولللا ضضم ىلعربصي, يذلا رحلاو زعلا دعب رهدلا هيلع ىنخا يذلا لجرلاو
 ليما ةتيعا اذا مئئاجلاف ملام آل اشعنم ةحيحصلا مثاوق ينو ممومط ا مهاوكش سفن

 يل هن وقح ليع دسم نم البح دشو هينيع نف ررشلا رباطت

 باجمملاكه يقي اب وث ليللا مالظ نم سبلو ناردجلا امه. قلستي هيدعاس نع رّمشو نالزغلا
 نمو ناسنالا ل نء هسفنل امقتتنم ىرخا قرسيو اةراث صصلتي باترم لكن يع نم
 نم اهم ام فيختف ىّرحلا اهعومد رئانتت ىلكتلاو نارمعلا ف عئارشلا نم ُةنس ام داسف

 نسي ما اماو.: مويغلا تحس ءاهسلا رطم دبي: 5 مؤجل بحس اهب ةدبت اهنأك ىوملا 1

 لشن دقو اهيلع ىوقي الف هنوص تنخي دقو ىولبلا ةدايز الا ىوكشلا هديفت الف نيكسملا



 نورشعلاو ةيناثلا ةلاقملا . ضيرملا ١ نو
 ك1 و ص

 هانج نم هاوس معطيل رطقلاك هندب نم ببصتي قرعلاو ٌرحلا يف لغتشي لعافلا ت

 هدالوا توص دمخ الو ةيراعلا هتحوز ةجاحب ب الل نيو دوم يل 0

 |0000 تي لع رجوي ىلع نوم وللا ىلع للا نول عايل
 مهسافنا رح ريغ دربلا نم هبنوافدت ام مس يلو عوجلا ملأ نم ةنو'اعب ام اوفقْحيِل 00

 ' ْ ضيرللا نم قشأ دجا لف كلف تبأ

 قشادجا خوعتلا يواهم ىندأ ىلا ةطقساو رهدلا هيلع ىنخا دقو ميركلا تيار

 نسير رج
 قم قشأ دجا رق هابا نبالاو هاخا خالاو ابلعب ةجوزلاو اهدلو يبت مالا تب 7

 : ضيرملا
 نم ىتشأ دجا ف لقعلا تتشم بلقلا فجاو لتقلاب هيلع موكحملا يناملا تير

 ضيرملا
 000 2 دوا لامالا ةيخ تفرغو لاضفالا رع دنعب لاؤسلا لذ تقذ

 لا رخاا نم ا دج اال كالا

 لقاعلاو لهاجلل عضخم مل ملاعلاو مبالا يجادي حيصفلاو لضافلا قوف لوشلل تار

 ضي نعل نم ا ا م بطاخي

 كعمسي الزم عمستو كعدخي نم قداصتو فواتملاب ىزاجتف فورعملا عنصت كتأر

 ٍ عضال نه 3 لوشأ كارل

 نم فيغر ةقرسل صصلتي مئاجلا ريقفلاو رتسني لو لبا ملي نامبشلا يلا تيأد

 دجا لف تاونس نجسلاب اذه بقاعيو تاعبقلا عفرب كاذ ءيفاكي نوت اقلاو رمتاالا نجلا

 : ضيرملا نم قشأ
 يرسن ةيماعلاو ةيادحلا ىوعدو لدعلا ءاول تحن سانلاقوف داشن ملا ماعم تيأر

 ضيرملا نم ىتشأ دجا لف لهجلا مئامعو ركملا سنالق تحب 00
 ضي رملا قولا دجا 5 هيلع ربصلا نم د سالو فاح لك ع ركل كب



 ١ نال '  قواوشملاواةلفاادلاةةلاقملا/ نضيرألا

 ةكملاب مفدت مل نا كلت نم دشا اطوه نوكيس ينلاو مويلا ةمئاقلا لاعلا ةروثو ةيواسنرفلا
 ملاعلا لك يف هذ ه راشننالو بوعشلا نم بعش ينو ضرالا نم ةعقب يف كلت راصحال
 هلق ملا نالوا ولغلا نتف اوك رو اوةاه ]ذا موالا نم ىلع لب . ندمتملا

 كفا انا انانارخ. تمدد اش انوع اذار نيبو فاول

 ششللاب قءتيياالنلا دو شرلا قوف 5

 يدلج ياطغو ءاتشلا تحن  دربلا يفىصحلالعنكي منا
 ناسنالا يقبل مهباقعا يف ةيحلا -- يضاملا يف ةروثلا لاجر ةضم الولو

 قول قعر لا ًاضيا هيلع ناك امع عامجالا رقهقتلو مويلا ىتح لهملا دويق يف فسري
 راشتنال رقهتتي نا هيلع فوخ الف مويلا ةغلبم راكفالا يف هبنتلا غلب دقو اما ماعلا ءاقترالا

 امد |ك بنلي" اهملاظم كيفنت لع اهزاذتقاو كلذ كيس, ةك ارتفالا انك
 توردلا نيفيا راف لا ماكل مالا كرقتو ةعرتم ةيئاقترالا ةكرشلا هه طا
 هتاياتكو هثيدح يف انم دحاو لك نأ بيرغلاونارمعلا ةحلصمل لاغتشالل ناسنالا غرفتي و

 ايتضفلانم دنناري شلل نم: ادم د دقو يردي الور نيك ازتشألا ةوصح_مادكل مد
 ةيك ارتشالا أدبم نأب قيدصلا اهبا كمنقي نال فاك زيجولا ديبقلا اذه لعلو . اضيا
 هنع مجحبنأ بجي امث وه الو هنم لجخم امم سيا

 سي كو

 نورشعلاو تيناثلا تلا

 *« *”ضيرلا «٠

 ب قشا لا ض انتم الا كل انعم يعبصأب تدسجو نامزلا فورص تك رع

 نسا
 ال ءاريغلا:ننتؤتبا وا ويقلاك" ديك" نكسب :زقتلا يخاف

 1٠ تيرا ل1 هان فاعت ميتاع ورم كلاس "ياللا "نق ناكر ةنس ريصالا يف ترشن 2



 نورشعلاو ةيداحلا ةلاقملا . ةيك ارتشالا ١م

 ترظن- اذا ريثأت ع نم يف لرش ةيانلتلابفر عرقا وهل: نسم ندعي كنا اغلا ةيوهأ
 انو كين نامزلا قلت لعافتلاو لاقتنالاب مث ةميقلا يدع كل لات كاملا
 هيلعو دورابلل ةرارشلا لثم سوسحم لاثم ةعمجتملا لاعفالا يف انلو ةعيبطلا يف مظع نأش

 اا 01 لزاللا ليقلا اذه نمو.« ةلكرشلا بيسو. ةرازرش رانلا ببس ».لثملا

 ةيناجفلا ةعيبطلا
 عامتجالا ىلا انأسا وأ انسحا اذاف نارمعلا يف ناسنالا لاعفا ىشمتت سومانلا اذه مف

 اك« هطرغب » ىوسلا اذه انل هدزي اناوس يف هعنصن امو . انسفنا ىلا ءيسنو نسح امنا
 دري وهف نييارملا سكع لع نكلو بارم ربك ١ ىرت اك عامجالاف  نييلاملا ةغل يف لاقي

 انآ الأ لح ةعفل ةتهوو اعربت هب تعزبت ولو  هابزب هب ةحفنت :ىث لك. كل
 اا ١ 103 لايلا روم لخلاوتنالا ميئاهدتو ا: متلك ذب اوعمج سانا انع ..ضارمالا
 روصقلا اهيف اونب وقئادحلا اهب فحتو ءاوملا اهبف بعليو سمشلا اهذفنت 000
 ىفنتو 0 هك الا تانوإ ةلئلاويبو  كعاالونف نوجرت

 مدي ل ونس قون انجسعس ةكازتم خازككا هج 'ه تابصق ديق لعو . ماقسالا

 لاجنلا زو اهاعجو راهتخالل ينكي ام الان الو از لو قطش الدنا, لاك افا ضاكتلا

 0000 00| 2 كلش اذاق ايضخ امترم ضارمالا دج ثيح رامدلا لمعمو
 ا |١ ضارمألا ةلاخ ءاذغلاو ءاوملاو ءاملاق كراج كيبنش تناوكتلزعب قيمطملا

 كلدتو موي لك كماما ددجنتو رصحلا اهنعقيضي ةريثك ةلثما نمرخا لاكئادعو
 ينغ ٠ فيعضلا قاهراو "يوقلا ا اد يلع ةمئاقلا عئارشلا كلت تاماظن صقن ىلع

 00 اةلكس يام لكو هل لعب هللاو ةغلب هانغ يف دي زي ال ل
 ديفتسي فيك فرعي مل يذلا نوناقلاف . كلايع نوصيل ينكي امناو هدادسب ينيب ال تاينتقملا
 اماعيمأ نا كلايعب و كب كلذ ىدا ولو كيلعيضقي كلفني و كب عفتنيل كلمعنم
 بصي مث . حلا دالبلا كيم مساب 1 11 ا يضل كبت اهو يضاقلا ردصيو

 (بردالا اذه لع .ءانب لاعفالا هدهلاثماتكاارت اذا موالا نم ىلعف - دابعلا ىلع ؛ ءالبلا

 ةروثلاك تاروثلا نوثدحيو عامجالا نورداضي. اوماقف عومجلا يف عمجتملا اهريثأت تثدحاو



 ١6 قوزشلاو ةيداذلا ةلاثخلا هك ازرتخاللا

 ويقوم نازمعلا لفاكت وهو ءاقتزالا جيو ارخ لاو :ةنعيبطلا ىف اهوفاكتك انارجلا 3

 هئاقترا يف هاوق ريفوتب عمجا ملاعلا لفاكتك هاوق

 هل يتلا ىوقلا يف ريذبتلا نم هيف ام ةدشل لفاكتلا ليلق مواد سا

 تلج انك كنال يضاملا نرقلا يف عيدبلا هعافدنا نع مشرلا ادج قمنا نازي ال كانذلو
 ال ىتح اهم ناسنالا رفني دقو لقعلا اهركتي و عبطلا اهنم فنأي ًازوما تيار هيف كرام
 يف هتالماعمو هثاداعو هتاماظنو هعئارش يف اهارث . اهدض م نا ردقب

 درف لك لع اهقيبطت ثيح نم اهتايثزج يفو اهملع ثعابلاو اهم ةباغلا ثيح نم اهمايلك

 بضني ال اهبف ثحبلا نا ىتح هئاضعأ نم
 ةلقعلا:ةزقي .تانئاكتلا: نم. هاوساانع.زاتعت يذلا نان الا« علع راغلا هللا

 اهيفيكف يمت ناو داتلاةوهاو .اهريظن, ةسيبطلا نم هءاقتوا رطحر نا راش لا تا
 هذه مدختسي اًءاد هارت كنكلو كلذ ىلع رصتقا ُةتيل ايو + هتحلصمل كرادملا نم هل اهب
 ةدغل نقيعتلاب ةيلكر قو هلع هدم 3 نارمعلا:ءاقترا لييس. ىف تابقفلا ةماقال كرادلا

 ىلا موق معفتراف ةعفنملا لدابت ماقم ةرثالا تماقو ةوقلاو معلاو لقفل يابن اقتل نبي نءابتلا

 دادضالا رادتقال تابقعلا تلق نيابتلا اذه لق اكو ضيضحلا ىلا نورخا طحناو جوالا

 ةخاصالا بوجوو ذئنيح
 وأاابتم سمن ا ةقوسر وأ ادرف لك وق قا سس كن لا عا

 ىلا درفلا اذه مفدي يذلا وه نوكم الفأ فرعي ال ناك ناو . هنيعب ريذبتلا وه اذه سيل

 وفاكتلا اذه نسومانب لامع هلك عومجم ابو هسفنب رارضالا

 ةروبلطتق ”ناسنالا لعب نما: نتا هيف نورثكم و (تحبملا اذه نوقع نو رك ١
 هب مقتست ام ىلع لوصحلل ةيفاكلا ةوقلاب ةعيبطلا هدمت ملنمو هميقسو هفيعضا .هل حالصالا

 ىنغ يف عامجالا يف ناسنالا نا لوقتف نحن امأ . هيلع ةقدشو هب ةفأر هل هنوبلطي . هرومأ
 عدن الو فطاوعلا كي رحتب ثحبلا اذه قرطن الف نيقفشملا ةقفشو نيمارلا ةمحر نع

 يف اك نارمعلا ف . ةكرتشملا ةحلصملا ىلا كلذ يفر ظنن اننال نم نانالا ىلع ناسنالل
 2 اجلا يف درفلا هند يذلا ريثأتلاو 5 عيدضب الو يث عيضي ال ةعيبطلا



 زو رتكملاو ةيداحلاا ةلاتملا ..ةك ارتغالا ١

 الك و روصعلا عيمج ىووبعلا رئاسو ةفسالفلا خلا يف ةلوشمو هسفن عامجالاك ةميدق

 لاملا مانينقا:لمت ال يهو . ًارادتقاو 01 هراقحا داروبنانالا كزاذه تقزا

 لدعلا لب ( ةورث ريغصت ةاحنلا تع 0 يبس

 سارو لمعلا نيب ةعفنملا معي 2

 كلذ كرجني نا رذدحاو كل عفو اهو ليزأ نا 14 فاسو لبق يف ي دب الو

 دايصلا ةكبشك تناو كنم صاخمأ فيك فرعا هع الف هدصقا ال رخآ معو ىلا

 ياش ند هسا 0000 لب ةطخ نع ةعفادملل « رابخالا يف » مث أ مل اناث

 امو نارمعلا يف ناسنالا كرم حالصا وهو  مويلا مهمظعأ نوبك ارتشالاو - نيحلصملا
 00 الجال نآو:ئداه لع عامجالا نا مموي امم كانه دك ا ءاشلا فد

 طيشنت ىلا جاتح يتلا ةلقلقتملا راكفالا يف ءيبس ريثأت كيذا نوكي الث كفل لسوملا

 دوما يف اهيمري و ثحابملا هذه يفايف يف لغوتلا نع اههبجيف
 نيذلا عيمج نيب لضفلاب تيواسف 1 ا مو ءامسالا دنع فقا مل كلذلو

 نايدالاة اعد ىلا نيحلصملا ةفسالفلا نم حالصالا دصتب هراوطا رئاس يف عامجالا اوضهان

 ولو هيف داضعالاك اوناكف داهملا اذه يف اوعوطت نيذلا كئلوا لضف ركنا | : ع
 عامجالا ماظن ءادهمش اهيف اوههذو مهيلع تضف ةبوجشم ا ل اونا مها

 0000 01 ار اراكفألا اهوحم ةصنلا ةوغدلا ىح ةيك ارتشالا ناينزالو

 ةئف لكن أش ءارالا يف ًاريثك اًفالتخا اهيف نا الا ةياغلا يف ةقفتم تناك ناو يهو مويلا
 00000 ال ىراكلا تعاذملا نم تحذم ياو تانقعلا ةزيثك هذه لثم ةوعد يف
 ءيشب هرهوج سمن نأ نود نم ةيفالخلا لئاسملا هيف رثكت ال اينيد وأ

 نمأي ال ىمرملا ديعبلا فارطالا مساشلا عوضوملا اذه يف ثحبلا نا تيأر كلذلو

 نم حصا ياو اهحصاو لبسلا موقا نم ةعخني مل نا هيفايف هين يف طبخلاو للزلا هبحاص
 هلحم يف هعضوو هلصا ىلا ءىثلا در

 هماظن سوسن يتلا سيماونلاو ةعيبطلا نم دافتسم هيف ام لكو وه يعيبط عامتجالاف
 ىوقلا ٌوفاكت وهو عزانتلا بجو امهدحا نانثا سيماونلا هذه ظفعاو اهسسيماوأ سفن يه



 ١ نام ةيرضب ار داس عاق كمال

 دهلا ىلا سانلا داع مث يب تقصلا ةمصو لواب يه اف قبدصلا اماكع نع

 لبق نم اهيف ًافورعم نكي و نيدرد بهذم ةيب رعلا ةغللا يف ترشن نرق عبر نم
 رار واو رما تنج ينأك بوص لكن م يلع ةمايقلا تماقق
 ناكملا ريغ يف يندصقف ليبسل 0 مالكلاو مالسلل ال يب فرعتلل يندصق نا

 انني سالو قونطلا ترم. ةرانلا كلل ةودج هنم تاكو اكل ةتضرتعاو هيف غ يذلا

 ٍليلغ وأ نو 1 1 سي اك عكا داكو ا ) اننيب نيورد بهذم راص ىتح نوقترب

 هفوج يف امهعلب ىتحو ضرالا 2

 يف 3 مالظ اهباحصأ الو مالحا ثاغضاب اهموصخ اهيهري لال
 نام لهو كالو مسعنلا تانج ىلا ناسنالاب قضوا
 هل درتسنف ضرالا هذه ىلع ةداعسلا لبس هل دهمن نا ديت لب محلا رعق في هجزتو

 مفرتو ءايربك نم ضنختف هتسلابأو عامجالا ةدرم يديا نم هدرتست عئاضلا سودرفلا
 امهنبي لضفلا وفاكت مي ىح يعارلا'اضغو كارلا« ناخوص نيس نال

 دوالا قع لح ةقاسلا ليلا هل ديعشا يوتا جنط ل كن ل

 دعب هقوقح نوصتو هناجاح هل نمضتف هتاليو نم لاقت نا ديرت اهنا لوقا نا ىلوالاو
 هنا ةماعتو ناسناك هماقم ىلا مادقالا ءيطاوم كح. نه ةعقارتو :هتاجلاو هيلع عود رت نأ

 ريغ قبب نا زوجي ال هيف لماع هناو عفان ريغ هيلع ةلاع قبب نا زوجي ال عامتجالا نم وضع
 لمعلا ردق ىلع نوكي نا يغبني ةعقنملا لدابت ناو عفتنم

 مفادأ يذلا أدبملاوه اذهو مهاو وهف كلذ ريغ نظ نمو ةيك ارتثالا ادبم وه اذه

 7 لهاجل يب ةنظم وأ لقاعل ىلع ذخأم هيف لهف ُةنع

 ا 1ع نزرالازاجاكت 7 ةيصضرفالا مزيل ايلسوسا ةلمنل ةمجوتر ةكارتشنالا
 , نم ةيعامجالا باوصلاو مهنا || يف عا أطخ ةعمرج بي رعتلا يف أطخ يهو روهجلا
 أطخ ل راع اع ا اننكلو نويعامجالا اهياحصاو نارمعلا يأ عامتجالا

 روجمم باوص نم ريخ روهشم
 هو عامجالا يف ناسنالا رظنل ةمزال ةجينت يه لب بهاذملا نم ًابهذم تسل شو

5 



 نوريتسلاو“# ةيداحلا ةلاقملا . ةيك ارتشالا ١ ق9

 ىلا تاناويحلا يف ةهادب ةلاحب ةدوجوم اطوصا ا ةبقارملا نم ان اكفالا هذهو

 ا ررابلا لق ييمستالا» هاف نا ومو دلل < اننيركج هنقي اوجوكت

 عمت ماه ف ل ىلا هب رحلا يف ةداعسلا غلبت ناد اذا يضاملا رم ِدءلا

 تادارا اهلك لتقل: هتلو احل راع ايربرا كح هلع نكح يذلا لفتلا وهذه

 00 الا رانا ودار اك ل ءاباع نم لعب رت نا اهكح يف
 مري ال قئاقح اباك باتكلا اذه اهيلع يوطنل اكسل ناك ا ذا نكلاب نايت انباع

 سمحتلا ةدابز الا ةيانملا باكترا هتلواحم يف هبتاك بنذ امو لوقعلا فاعض الا اهنم

 نوكي امنا بنذلاو روهملا ىلا يدؤي ام ًاريثك سمحنلاو ةيعامجالا ةئيهلا ةدالب ةدايز لبق
 اهدحو ةئيحلا هذه ىلع

 مسلما .سمعؤفددعس سل

 نوورشعلاو تيداحلا تلال
 ي '” ةيكارتشالا »©

 . ةهبش مفداو ةقيقح تبثا نا ينم تبلط « ديؤملا )تايم لع ل لباك
 ' ىلع ةنبتك ام نال » عوضوملا يف عسونا ناو نيك ارتشالا نع عفادا اذامل نييا نا تبلط يب

 ا يب نظلا ءوس » يسفن نع مفدأ ن تاو نكي «(زاكخالا ») تاحتضص#

 000200 تا وأ كلذ يل ديرت ال تناو اهتابح تولت دقانأو ةمصو ةك ارتشالا

 تيجعا يننا ولو كالو نسح ىلع كتركشف .ليبذلا رهاط اهنم جرخأ ناو ةعصانلا ةقيقحلا
 كئاعديب مك

 يح اذاف لانملا ديعب بلطم اهءوصخ رظن يف ةيك ارتشالا نا مويلا لبق مهفا تنك
 0000 طق رووا رظن يف سيل نالفملا حبقال اه حاص ضرعت ةمصو كلذ قوف

 ًاضيأ ةصاخلا



 اها نوما هلق فن

 يا ايجولويسونلا لع وهو انتداعس فقوتت هيلعو عيا نم رثكا اندهب دحاو لا
 فاسلا نع فلخلا هلقانت ام امارقحا دويقلا هذه عيطقت شن م انال امقاو قب هناف عامجالا
 ءاسعن لازت ال هلجال نحن يذلا بيسلا وه اذعو

 نا مطتسي مل هنال تارايسلا ةكرح نينار د اكل ساس 1 2

 لقنلا دويقب ديقتلا نم هلقع ررحب

 تانئاك بك اوكلا نا - اذامل لعب الو - تبني نا ميدقلا يف وطسرال قار دقف

 كلذك؟ لك اركن بركس نا نيلويتل يس ل
 أم ةحص اوتبثي يك مقا هس ما ءالع قبو

 رج لءاستي نا مهنم دحا رسجي ملو مهلبق نم ممذاتسا هت
 قاكزن 0 5 ةكرملا 0

 قب نيمدقالل مارتحالا اذهو ”نيلعملا 0 قمدعملا كاضتنالا اذنه يت

 ى درع تاراشلا لاا 2 كانا يي كسل ل
 اييقرت دحا ضبقلا لتخا تايجيليلها

 اهليلعتل راك سيماوثيف هرحبتب ماعلا ةيبذاملا سومان فشتك ١ نوتوين نا انماع اذاو
 ثلفلا لع ينعا ةب رصصعلا مولعلا 8 مرات ءيدتبي معلا فاشتك الا اذنه
 مدقت ليبس يف اهميقي وطسرا 0 ناك ىلا ةقاعلا متع نم 2 يضايرلا

 هثاحا 000 عبرا دعب راك تاموأ ةيناسنالا

 انيلع غبي ةعرسب مدقتلا دي رن انك اذا رثخا ءيش لك يف اك ايجولويسولا لع يفف
 رابخالا دانا اف يف دش مرتحم ال نا ناو ءيش را

 ه5 لاو ةييدألا اعلاعتو اضاداعو اعنا ف - انيلع طغضت ةميدتلا ميلاعتلانا
 انل حتمني نا نم لبقتسملا منمتو يضاملا نم انيلا ةلقتنم ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 قوت فل طقف يملعلا ميدقلا يفسيل ميدقلا يضخاملا يف يف الوصا 0 هذه عينج

 ةيناويحلا نم لوالا

 اهلظفحو اهومن ىلع دعاس !متدلو نا دعب يهو اهوا سم راكفا ايي ايناحأو



 نو رشعلا ةلاقملا . يوضوف قناتك ان

 (ةيللظلا تابركملا » دك ا ع يرابقلا نا كرت

 هلوق رو حيحص دحاو ركف ىوس رك ذا ام يف اهنيي سيل هنا لا ةليلج ةريثك ًاراكفا
 ا( ةلاظلا تاموكحلا ينو ةرضَع يف ءاوس لمفلا وأ لوقلا م رطخلا نا »
 نيكلاهنم سانا دوجو حبقتسي ناك اعبر هرصع ةفسالف رئاس ريلظن لدعلل قشعتملا لجرا

 نائويلا نا هلوق هب ٍلسأ ناردقا ال يذلا نكلو . مهوعدي ناكهنا مم ةيرملا ليبس يف

 الو يرايفلا يرصاعم 1 محو رار ةتيقللاب اراك نيينامفرلاو

 ال دا لك
 عيمج غلبم ةيسايسلا ةيرحلا لجال تاعزانملا اهيف تغلب يتلا ةيواسنرفلا ةروثلاو

 لقي مل هنا بهو . لوقا ام ىلع حضاو ليلد اهتمظعب امتقاف لب ةميدقلا روصعلا تاعزانم

 يف ءيطخم هناف ةبرروهجا دهع يف نييينامورلا نعو اينودقم اهتوزغ يف نانويلا نع الا كلذ
 لوقي ام

 ا اا ل ةتملا وحن ريس ناك هرصع ةفسالف رئاسك يرايغلا ناف ةتيملاِبَ

 ال ةفدص نوكي همدقت اماو مدقتي دق ةينيكلا هذه لع يشهي يذلا ناسنالاو . يضاملا ىلا

 ما مامالا ىلا يشي ناك اذا يردي ال وهف ال ما ةرثح يف طقسي له ريسي نيا ىلا فرعي

 ىلا ثيح نم دوعي ىتح يردي الو هسنن ىلع رودي

 مهراظنا 15 سانا ىدبا يف اهمامذ عوقوا ةروثلا ناف ةروثلا يف 0 يذلا نيع اذهو

 رار نيذلا عيمج ناف دسفت نا يضتقي راك هر نانويلا د ل

 ابا نم لاخ ماعلا "دانا ملا لعا نم تسوي ناس خرصي 8 ءامدختلا تمم

 0 ل 3 ناك يرايغلاو « مهكلم هعاجراب ه المل ىتأ امنا نويلبانو نويناموزلا

 00007 077|0 لاساف ةبرخلا كلت تناك اذام فرعتنا ديرت تنك ناو نيرخ الك

 اتا ل[ ريت نا ديررت ةينامنالا تناكاذاو مامالا ىلا ريسن نا دير رن انك اذاف

 نا نود هيلا رسنلو اهضرغرتختلف مْ ا ةفرعتتاو اوح ام ىلا رظنئاف ةبرحلا ىلاو

 نومدقالا كلذ نع هركتفي امب الو اهءارو اع ةمتبم ريغ كانه ىللاو انه ىلا جرعت

 ديلقتلا دويق نم ةيرابتخالا ةقيرطلا لضفب 2 دق اهعيمج ل داكت مولعلاو



 15 نورشعلا ةلاقملا . يوضوف باتك

 كبعي كد رفلا اذه نأ وأو ءائرثلا بي رفثو ءاودلا فصول ءادلا نطاوم نيبعتل نييعامجالا

 اضقن دعت مامالا ىلا هيف ةوطخ لكو دعبالا نم برقا ةنكلو عامتجالا خيرات يف ًادج
 نيلقاغلا بك انم لع نيملاظلا يديا ةتداش يذلا لئاطل نائنبلا كلذ نب دشن

 0ك 25 هر.ثمعلا ل

 د 9 يوضوف باتك ا

 لتق هتلواحل مادعالاب نرافيثا يوضوفلا ىلع زيرابب نيسلا ةكح ( يروج »

 عالطالا عساو ٍلعتم يوضوف لوا ملعن ام يف وه روك دملا نافيتاو . طمخلا لاجر 0

 ةيتك يذلا ينألا باتكلا نم رهظي اك هسفنب ةيانلا باكرا لواح قسلتلا رظنلا دش
 يف ةيانج تبكترا ةكحلا نا انرظن يفو . ةليلق مايا هيلع ضبقأا دعب هئاقدضا دحا ىلا
 رن قذا تناك وأو رد تاكل يف رظنالا قيقدت نم حضتي 3 مادعالاب هيلع 0

 هب ام حلصيو لجرلا ظنحب اجرخم امل تدجول قالخالا لع يف اعالطا عسواو رومالا يف
 نوثاقلا دويق لح يف تانسح هلنا 6 يروجلا نكلو . ةوقلانم هب امب عافتنالل فعضلا نم

 هماكحأ نا فو ةيماسلا راكفألا نم ةعراف الاغ هئاضعارثك !سوؤر نإ ف تا ١

 باتكلاو . نيب نيب ينلا نوناقلا ماكحا نمءيش اهبف سيلو نيفرطلا دحا لوانتت ةيهانتم

 أب رعم وه

 94 ةنس رياني ٠© يف زيراب

 لع كركشاو :كناونع نيت ىلا كراراتما عاود ربح يذلا كياك
 يف هبلقل زعم تعا تناك ءاقدصالا يفاب ةرايزو كترابز نا ينربخا دقن يدلاوا كترابز

 ١ مو -ةنس يصِبلا اكرم 1[



 ةرشع ةعسانلا ةلاقملا . يعامتجالا لتقلا اهل

 ميالظت نأ م مل قح ال نأكءامس تحو مبل 93 ميانتا نا ملل قي هيل نأكس مذ اوحبصصا ضرا قوف

 مموس ملاصم نع مهحلاصم مهيدعت الو مهتأطو نم نوفنخيف نوملاقلا هبتنيو
 بلاطم ناب ميلستلا الاعسم ال مويلا ىل م١ هنأشن موينم نارمعلا خيرات ىلا رظنب نمو

 ىلع نيقي ثلا رارقاب ايقترم عامجالا راس امل كلذ الولو موضبم قح رصع لك يف نيقانلا

 سومان ناس ىلع اي رج لقالقلاو تاروثلاب ةراثو ودهلاو ةنيكسلاب ةراث هلع راس يذلا وحنلا
 ةسام هيلا ةجامالازت ال بولطملا حالصالاو . ةذتلاب ةذقلا وذح يعيبطلا ءاقترالاو ءوشنلا
 ماعلا يف ءاقترالا ىلا ةجاملا نا اكف طقق اييسن الا سيل قرفلاو لبق نم تناك اكمويلا
 هتثث مل نارمعلا يا يعامجالا ملاعلا يف ءاقترالا ىلا ةجاحلا كلذك دعب فقت مل يعيبطلا
 ال1  .اطلا وأ نيمتكملا وا نيلماخلا لوق دحن دنع فقي نا لقاعل زوجت الف 7

 : ا ناكام عدبا ناكمالا يف

 ةنسلا ىلع رادو دئارملا لغش دق ةدحتملا تايالولا ةيروههج سيئر لنك ع 0

 وهو هتموكحل ةيزملا يدْؤي نمآ بعش لتق نم رثك ١ ةجوتملا سوؤرلا قلقاو سانلا
 001 00 ذأ ى رج يف ةيراملا ةرئاللا بركلا هذه يف ةئلؤملا فولالا لثق وا رغاص
 ىرذ ىلعا يف اهنا ولو ايندلا تاموكح نم ةموكح لك ينو موي لك يف رو,جلا ملاصم لتق

 كرم بيبسي ام ةلازاب اهتاوادمو عامجالا ءاودا يف ثحبلل ال اًميمج مهلغش . حالصالا

 ىتح نيب وضوفلا كلذب نونعي نيملاظلا يديا ىلع برضلل لب مراغملاو ملاظملاو 3
 ضفنخلاب ايل نار ب اذخاو ايندلا ةفد لع مويلا ناضيقي ناذللا نامظعلا نالهاعلا عمتجا

 ينلا لئاسولاب لب ىوكشلا للقب و ىولبلا مفدي امب ريهاجلا نأش حالصاو امهئايربك نم
 عامجالا ( راحل نه ةشنل نمضتو ماعن الكم انزل هب اقرشيلا كاملا نالخولم ايل ندطت

 مفانع راثئتسالل لايتحالاب لاملا نوعمجيو نوباريو نورداصي بهلاو بلسلا بابسا
 نوحرمي ونوح رسب صوصل . شيعلانم هب نوغلبتي ام الا اهب نومئاقلا لاني ال يتلا لامعالا
 تاموكحلا اهززعت يبلا مئارشلا مهيمحو

 00 اممسفنب ةعينشلا ةلعفلا هذه ىلا رظن دق روبمجلا ناك ناو هنا ىلع
 )1-0001 ف تحلل رطاوخلا عببف توبن .نيليق اوناك راو سانا نا.الا طقف



 ١ 1/ ةرشع ةعسانتلا ةلاقملا . يعامجالا لتقلا

 ةرشع هس اتا

00 ١ 3 

 تناك اهم اهسفنب ثداوحلا مههبنت ال مبف دحاو أدبم ىلع مهراوطأ لك يف سانلا
 يفو سانلا دارفا نيب موي لك يف راج هروص عنشاب لتقلاف امابحاصمب الا مههبنتالو ةعينش

 اهضافتنا ةيعامجالا ةئيطا باصعا ضتنت الق كللذ لك يفو نينم الا اياعرلا ينلب بورحلا

 ةزجال يذلا بسلا وعتاذه لالو.تب نوب سشئرإوأ كاما زا ناطلك ةيي سس 07

 ءانور | ءالكم 7 لق ةيعامجالا ةئيملا تامالظن 0 مع نيقانلا تاس نو وضوعلا كمعشا

 مهتم رارشالاو ميلضفا 0 لوشلا ني دقو تاعالكنلا هذه نك 5 وا ةيم ًاماقتنا ال ا

 لعغنلا ىلع ذئنيح ثحبلا فقي الف رطاوخلا ةكرمل ةراثاو راكفالل هب طم ١ نر

 0 لوانتيف انك فاد 10 00 ا ا نسب ةسفن

 راع عوججلاو دارفالا اهيف ىحضت يتلا ةفئاملا تاماظنلا كلت !مبلجت يتلا ى 00

 0 رتل رؤب ها اهمع يض ذارلاو كييررجتلا للا عقدت منا عمنلا اهذادعتسا نع دصنو

 ناكمالا ىف يف نا نظي ال ىتح ةروسيملا عماطملا وا ءافتك الا وا ةداعلا ةوقب عانتقالا تابس

 بن اصم م بلس وه يذلا مدسللا داقتعالا انه نع راكفالا هج حو 1 ناكامت عدبا

 ثبك نيالاب نيحلصملا ءالقع اهيلا ىعسي ةيعامجالا ةئيملا يف حلصم لك ة باغ يه عامجالا
 ةلاعدت نفاع زم ام كو داالا» عاملا رش *ن لع ترا ةئيماسلا كفل

 نيذلا موعم ل ا لا ىعسا و ل ااو-االا لك يف اهاتني ةئيطدلا ةيماسلا قرطلاب حالصالا

 كلذ تالا رغلاورتلا ةد ًادبم لع مهسفن ااا ولو فتعلاب محربص غرف

 ملاظو موكحتو .« اح ن ا م ةيلايلا ةئيطا ال ا ع اع نودصش يلا ةدعرلا نم

 مر نم 0 اع 51 اطملل لاّقعنم ع نك دو 6 قوقحلا باحصأ بوق مولظمو

 7 ننشر لتعم نتابع انا وكسر .ةيم يملا ل ركا كا
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 برحلل ىننأ برحلا انه لاقي نا حصي كلذلو منحلا ءانفلاو مربملا ءاضقتا اذه ىلع الود
 ممالاو ًايضعب اههضعب اهيف بوعشلا رمدنت' ةروث يه اهنم دب ال يتلاو ةرظننملا ةروثلاف

 قفوا نوكي اهب املادباو اهبلقل مهتاماظنو مهتاموكح ىلع مهضعب نورصني أضعب اهذعب
 مم روقتللا ىلا مويلا ةيعادلا بابسالا نا امس ا ةحلصمل ظفحاو رسمءاا حور

 ةروثلا ردع يف ام مالا 5 لماذ اا يف ابماكحاو ةيعاوجالا ةئيحلا تاماظن

 ااا 0 دآولا فرشل قازرالاو قانعالاب ناثتتسالا اهبابسا ىلوالا ةزوثلاف ىلوالا

 لقعلا ىوق نيب يأ لاملا باحصاو لامملانيب يضةروثئاف مويلا امأو ةاواسملاقحكردي مهليلق
 تاطبتتسم تحبصا ىتحلاملالاجر راثئتساو ماكحالا ماظن داسفنيب و ةلماعلا ديلاو طبنتسملا

 سانلاوءالؤه اهم ديفتسي امقو مه اهنم نوديفتسي كتلوال ةمداخ يديالا لانعاو لوقعلا
 فاجحالا اذه مويلا مهنم كردي ال نم لق

 باحصاال ىبعا ًادانقتا دل فايركللا ناو غلا: كرات ناكمألا يف ناكو

 ترابل مهالوأ نم قوقحب نوفرتعيو وك نب" اليلق نوضنخ ءالؤه ناك وأ لاو ا

 نوعرف بلق ىسق ارش نوعرف ركسعمب دارا امل هللا نكلو 0 لقو مهراج
 ءاج يذلا ديلبلا 00 ىوصقلا ةجردلا اهب غاي و داقحالا هذه ريش ع نظا الو

 يعاسملا ناب ممجا ملاعلا ءيبنت يك رتور ةكرش هب انتفاو يذلاو ةينانالا دخ ىلع ةمطالاك
 ا ِ مايل اق ضرمم ا لإ هاش لاو الا م نا باطل

 ىهابتي ضرعم 0 لهحلا ىلع م هب رختفي قمر اضعا اهيل احم ىهباب ةيندملا هيف لت

 عمجأ ملاعلا نو دلعي لاوم الا تاحصا 0 هدب در هلع ةلفتماب اع نانمإإلا هب

 روصع نوديعب و لقعلا راوثا لاملا نال ولا اه نوسمطيس مهمابةحق اثات ال ةحّقب

 ابنلا اذه نا مهتلظب مهفتح نع نوثح نورساخ الا كلذب مه امو ملف ءاس دقل لهجلا
 ةروثلا كلت لجعي و دارفالا يف كلذ هل ناك اكروبجلا يف ديدش ريثأت هل نوكيس عينشلا
 دب الو مايالا هذه يف اهاصقا تغلب يتلاو نينس ذنم ةيعامجالا ةئيملا قاقت يتلا ةرظننملا

 | نولقعي موقل كلذ نم
. 0 . 
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 اسنرف بارطضاف لب ةتسملا يف مل حلصت ناو ابوروا بوعششل مويلا حاصت يتلا تامو 217

 ىلا عوجرال لمت اهنا رظنلا راصق ةهوتي اك ناديفي ال اهني روههج ماظن نم اهاضر مدعو
 اهب ريسيو ديدح نم دين اهيلع ضبقي نا عيطتسي مزاح كله اهيف ماق اذا هنا وا ةيكلملا

 نوكرلا نيدلا صاررصلال اكوا لافطألا كرت حان 5

 ىلا لقتتتس ابوروا نا 22 ىلا دوعت نل اسنرفف نارمعلا رارسأ نه ءيشلا ضعب
 نعال عبطلاب اهلا ةعفدنم سفنلا يف ةجاحنع اسنرف اهبلطت يلا رول ةب روج

 حبصت يلا ةيطارقوميدلا ةيققملا ةيروبألا يه ابوروا اهعقوتت ينااو لقعلا ىوق يف داهجا

 اهمناف مويلا اسنرف ةيروبمجو ايوروا تاموكح فال ءيش ال ةءوكحلاو لكلا ةمالا اهبف
 امعةرضقم-اباك و ابئايما ىف.تشلتخا واو اهصقن ىف ةيوانستف ااهتاماطن ا يراك

 ىلا مويلا ةدوجوملا تاموكسملا برقاو بيررقلا لبقتسملا يفو مويلا ةيعامجالا ةئيحلا ةبلطتت
 تواطملا نوذأ تناك ولو اكريما ةيرو 2 ةيراطلا رس

 فنرالل اسنرف نم لوزت ال لقال قاف ضقنت ل ما تضقنا ءاوس سوفيرد ةلأسف

 ةروث دات نا نم دب الو ىلابح ماياالاف بزحب صتت# وا درف ىلع رمهتقت نأنم معأ اهيابسأ

 لودلاءايقب يضاملايف كارت داك كابو رول( كا يضاملا نرقلا ةروث اهعم 2

 ليضع رعا اذا مود ىلا مايالا كلت بوعش تاه دايقناو اسنرف ىلع ابلك

 ةروثلاف مهسفنا ىلع مهيملاظ رصنل يا ةب را ىلع دييقتلاو لدا لفرع معلا ىلع

 بوشنو ضعب ىلع اهضعب ممالا مايقل نوكت ال مويل ميال ان ناو ا
 تابت اع لاةابتق دايقنالاو حا الغلا ّ * للاطلاسورلا رضيق ملط 6ع لودلا برملا

 سيف مويلا ةعنتم 0 1 1تحبصا اذاو مالسلا ديبأت بلاطلاي اهال رمؤم
 رأملا كلذ ىنةشاشلا القفا تالواذم الو مهكلم مخض الو ةرصايقلا مالحا ببسلا
 1 راجل عاب رعو اريد قطف مويلا برخلا نا يف قيقملا ببسلا لب يرخسلا

 ناقتحسو م .ناقحع هيلع ىدتعملاو يدتعملاو ةدادا اهمف مجاجملاو لو لوذحلاو اهيف زئافلا

 يف امتوقو نرقلا اذه نم ريخالا عبرلا يف تطبنتسا يتلا ةكلبملا تال "لديك

 زاعباب رصبت نود نم مدقت ىتح رصبلاو ةريصبلا ءايمع مويلا دعت م ايوروا مماو ريمدتلا

)19( 



0 ١: 

 نا كلذب ديري يسايس كح وهف 00 ب ل ناو مل ناو محلا كا لوقلا يف لسرتساو

 يعاد اهزوج ريهاجلل دارفالا هيحصتو ررمح 0 عفنلا ةعم ىبري ام ةكحلاا ن ه هش

 00000 ةدالا نا كلذب اوعزو ةتماصلا ةعيبطلا ليماوت يف ةزئاح ىه 5 نارمعلا

 نم اهسفن ىلع تنمأ ةموكحلا ناو نئاغضلاو داقحالا نارين نه ةمالا رودص يف ججأتي
 11 بتاينالا ىلا, الا اورظني مل يأرلا اذه نمل نب الاد كادبألا نم ةرازولاوب كلقلا

 ىلع رطخلاف ةمالا بلق يف قرعاو كلذ نم دعبا ةيرهوجلا بابسالا نا مهمع بهذو

 ”00000 اال ناقد نييجولا يا لع سوم رد ةيضق ءاضقناب لوؤي ال ةموكحلا

 00000 ا 0 يدش ناننل ةتبم ةثام دهع نم:تناك 5 لازت ال ةيواسنرتلا ةمالاف

 يتلا ةروثلاب هبشا اسنرف اهلثمت ةروث عوقو كشوولع مويلا اب ورواف مهتطاوع لثمتو مهماجاح

 ةئيملا تاجايتحا نع اهمهقنو ماكحالا ماظن داسف اهبابساو ماع ةئام دهع نم تا

 ةيعامجالا

 ةياغلا يف مويأ ادلع ىذلاو ةفاك ايوروا ىلع ذوحتسملا يقين ١ قاقلا ببس وه اذه '

 يذلا ابلقعو هب سحب يذلا ابوروا بصع لوقي اسنرف لوقي رو اسنرف يف ىوصقلا
 ةباتتملا اسنرف ثداوح يف نوري نيذلا كلوال اقالخ هب قطنت يذلا امناسلو هب ركتفت
 يف ابهيلع نوروجيف ريصتلا مهرظنو لماخلا مهلتعو لوقعملا مهناسل قلطي ام تاونس ذنم
 كف نإ اذاللو ةفاوعل اك ديتلا 00 ةيورلا دلقو شيطلاب اطاحر نومري دا حلا

 ةجيهنملا مهمسوفنو ةملظملا لون ع | مل ةرونتملا ظوقعو ةتيملا مهع ابط كا ةكدقلا اا

 0 ناك نيذلا ءال كه 5 ببرغلاو م ةعضاخلاو كذللا 2 ةيمفملا مهسوقت فلا

 امل ةروثلا كت الو هناب مويلا ةراهج نوفرتعي لوالا ةروثلا يف اسنرف لع ؟ ا ف توروجم

 يف لب اهدحو اف سلنلا هيلع |ه ام ىلا م اكحإلا عو  حلطصاو نايزألا قرا

 عسا نوت جاوب معاك كلذب نوفرتعي منيا ع ةطاق 00 «كيابدردا

 0 ءاقب عم ةنس ةئام نم 4 00 :اكلمع موا دس ةيعءابجالا ةنملا نال
 تسيل كلاملا رئاس يف ةيكلملا تاموكحلاو مويلا يه اك اسنرف ةيروبمج|ل هلاح ىلع ماكحالا
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 هذهتنا نظا:الاثآو .« قدصلا لع هانقاع نال _تانكي نا نانالا العا نيذلا نار

 ىلع ةنمل .كالخ 3 كانا: ك لع اننا نطرح لغو" اديس ةقا ران درسا كا
 ةنشح ةيبدالا تافصلا ناني الاد 0 سومان وه رخ 10 1 لب ًادملا اذه

 ءاي ربالا لامطالا ءال هم ىلع رلثنيح قناحلا نمو“. لسا يف ةلوهمس لقتنت ةيدر وأ تناك

 انم مهملا قرطت ندا لع مهبقاعن نيذلا نضااشلا

 معو يدر لاثم مهمامأ انلامعا لك يف نحب لب كلذ لع رصتقا مالا تيااابإو
 ميمامأ" بانكل وهف انلاعفأ عابطنا يف عمشلا نم ةيعاوط دشاو انديلقت يف انلظ نم عوطا

 لياق دعب ةبذك ملنيبدي ام لكب مهنعو مهعورتو انع اوبذكي نأ مهماءنو مهيلع بذكتو
 ا” شاراص فقاريظ ام لع تدكلا نأ. لعبا ظسسولا اذه لثمى ءاقني لئط نع رك دا
 يداحلا مامالاو كنحلا يسايسلاو رهاملا رجاتلا ةدعووف يه م” ةيعاتجالا نزع قال

 دقو رويغلا ينطولاو دال ف يساطنلا بيبطلاو لضافلا يماحم لاو لداعلا يضاقلاو

 هلوقب مهثوف رعاشلا قلح

 ةيدكلا مصتعاف هيف ريخ اليد. مطفلا تح كاتلا ناو قدقلا

 حسب

 ةرشع تنماثلا تلال

 *« '"" ماعلا دخ ىلع ةمطل ا

 مبكح يف ةاضقلا راج له يردن الو نورت نو موق لأف ءاسف سوفي ردىلع

 ةأضق رو ا اريل ل يذلاو اوادع ما

 ادوات ءاج مكحلا نا ىلا موق بهذو . بعشلا ةماع رم ما 2-1 ما اوناك

 كلذ دض ىلع ٍناكو نوع اهاقو 0

 ٍضرعم يف كرتشن ال اهنا ا عناصم دب دهم رئا ىلع ١ 589 ةشا اصلا د تل 6

 سوفا د مل اذا ريهشلا اسنرف



 يسبب اببلا ةلاقملا"نربشلاو ليحل كم ١ ع

 يذلا ناويملاو . تومي ىتح هيلع مقاولا بابذلا ىلع ةقاروا قبطنت يذلا تابنلا كلذكو
 نودب مقي مل يناذلا ريخلا هيلع بترتملا لعفلا اذه لثم ناف . هسفن ةحلصمل ماوسب كتني
 اههلع ةبترملا ىلوالا ةركفلا ةفرعم عوضوملا اذه يف ثحبلا نم دصقلا ناكن اف . رارضا

 000 00 | اهتم ثتدح*2لانالريخلا ابنا لوقت نانألا انعس الف.لافالا هذه
 رثتنيح ثحبلاف ادرج رشلاو ادرج ريخلا دصقلا ناكاذا اماو . هنودب ريخلا كلذ عوقو
 ملاعلا اذه يف اسيل نيدرجم ”رشلاو ريخلا نال لئاطب ينأي الو اناوق دفنتسي

 ال0007 | 3 هب ورا كارتشال اددج ًاريثك رومالا طلت .نايناالا لانفأ فو

 000 ا آ]| فاتح ال اهتكلو. نابتخالا نم ةتدافتسا امو :ةيورلا :مانَه: فالتخإل

 ا 00 لاك الاضأ قاوةفن نانالا ركتا ولو ىح تاذلا ظن ىعؤي اببلا

 باوثب اعمط وا باقع نم اًدو ىرخا نم اهب اًبح الا ةهج نم اهركتي الف رهاظلا
 0000000 لإ ايينم لك نانئا انه . دحاو اهروحف ةيورلا تفلتخا امغمو

 ةنظي ام وا ةعقنملاب رثأتسيف هاوس ةحلصم عم هل ىتأتت ال ةتحلصم نا لع هكرادم ُهلدت اذهف

 "000 1 نإ ًالقتيم ريمضلا كلم هيلع مدقيو ”هاوسب رارضالا دمعتيو كانك

 ةحياصمب الا موقت ال ةتحلصم نا هرايتخابىري اذهو . ًالثم ناطوالاو نايدالا تاعزانميف

 امومع نارمعلا لئاسم يف اك ملاع وهو اهثطخي الف هاوس
 بزذكلافمطاقلا ليادلابسيلف امهعادخو امملايتحاو امهيذكو نيلفطلاب داهشتسالا امأو

 آد 0 ماس ]دي تح قديمي لفطلاف هيردل هل بجوم نم الو لئطلا ةعيبط نم, سبل

 0000000 00 نم لقلتلا لع ضْراع بذكلاذ نضال اعفد تذكلا ىلا دمعيقِهنلع
 ”هلمحب ام هاوس يف دهاش الو هسفن يق هل ضرعي ملو اينذ نحن هدعن ام بكترا الفط ذخ
 انآ هلوقب روقلا لع كيبجي هنا كش الف + اذه لمع نم هلأساو رارقالا لبق يّورتلا ىلع

 ريغ ًارمأ ىتا اذا كقدصي مل اذا كلذ دعب برغتسنقأ بلاغلا وه اك هيلع هانبقاع اذاف

 رمالا لوا يف زئاجلا ريغ نم زئاملا فرعي ال لذطلان ال وه هفرع يف ال نحن انفرع يف زئاج
 بذكيف بذكلاب الا نئنيح تاج ىرري الوباقعلاب الا انم ةفرعي فيكو انم الا ةفرعي الو

 يئحابم ضعب يفلوقلا ىلع ينلمح ام اذهو كنم ىأرم ىلع ةبكرا بنذ يف ىتح بذكيو



 ١١ ةرشع ةعباسلا ةلاقملا . رشلاو ريخلا ةركف

 ف يعف ناسنالا يف ةعدوم باد هلا لوصا نا'اولاقف“ كللذ كض ىلا قيزف تهذو

 نا نكمم ريغو ةيرورض ةمزال شو رشرلا يف ةدرطم ةءاع ريخلا ةركف ناو هلمعو 4سم

 ةتلا:ىرفلا ئصاكس

 :يسفن يف تلقو «ءوسلاب ةراما سفنلا» : لخلا "ترك ذترو تلمتتملا يف كلذ فارق
 تاقيق تالا كاهن نركي نا كرياان اك ركتملا روبج نيب ميظعلا فالتخالا *انْنع اذأم
 بابنسالا ة لقا حداق رخو اداضم 91

 كورعملاب رئافد تتر ادخاو نأ ىبنيتثا هارت تاما وامك رام كاعد

 بلاغلا يف هلاعفا دجتتف لعفي مث ركملا نع ىهنيف بتكيو ةلايضفلا ىلع ثحيف ظعيو
 هببرمأبا يذلا تورغملا اذه: ىلا رظنلا دنع رثك"١'نضقانتلا اذه دتخي و . ةلاودال

 ببسس رم كلذل دب الف : اهنم اهلا رظني ىلا ةهجولا بسحب ةنع ىعنب .يواتلا» ركتللاو

 عوضوملا اذه يف نوثحابلا هلثثغي يرهوج

 اللا نو رظم ءاماقاو: ةخرطخ كاما اب اكابنلا نوران «اهنلاكلادفا ىف لا
 ةريثك طالتخالا ةديدشا وت ةديعبلا اههازاغا ىف ايل اءاويراش اذاو ابق ا
 اهلئاسب ىلا اهدري مل نا اهيف لقملا راح ةلسلستملا تاقلملاك ف يعاضتلا

 دال: ةئلالا نوما“ تانقاكتلا رئاس نيب كرتشما ادم لع ةقاق ناسالا لادا

 داو لك ناك( ظفحا يا ةدخأو امبناغوب دحساو اديس نق ناشالا ى تان

 يلج رىدلا مفد يف اضيا ةدحاو. ةقتور لك كع ةدرحملا ىلاةطشلا (ضساضاو (

 تنابنلا ىف .انضيا ةنئاك يهو» نان الاو ناويمللا يف ةبيدب وا داخل يف ةييط ىشست 01
 مضاخناويحو تابثو دامج نم ةثالثلا ملاوعلا نم لكن ا يف ةربعلا امناو مسسالاب ةربعالو
 يهو اهيلع ةبترتملا ةياغلاو لاعفالا هذه ىلا انرظن اذاذ هناك ظفح ىف سومانلا اذه سفنل

 ريختر ريكا ليه رشلا تسدبل :اهنم والا ةياغلا نا لوشن نال اس ال ع
 فولرتملا :لثملا يف تالا دل ابا

 كني يذلا داجلا ناذ اضنا' رشلا تودح انلع سوني لافالا دع ا
 ًارارخا كيلا ادفع لام انربعا اذا ئوشلا كاذب طا ما داس ل ا



 ةرشع ةعباسلا ةلاقملا . رشلاو ريخلا ةركف ٠[١

 ا ل ىذلا ناجل لحنلا خم ةلم ىلا دع ةفكلم تنام اذا لحتلا نا ا
 يصوصخ تدب يف اهعضوب كلذو تنام يلا ةكلملا ماقم موقت ىثنا ىلا اهّوحو ىثن ا الو

 حوقلملا ريغلا لحنلا ضيبنا مولعمو قاب اتاك دانصالا] هثورا رئاشا 0

 ينلا ةيملا تانئاكلا نم ةضيبلا نا ناك ثانالا دلوي حوقلملاو روكذلا دلوب
 ةيذغتلا ةجيان ةيسنحلا نا ىلع نياليلد هلك اذهو ءاذغلا نم حاقللا ناو يدتغت

 يتلا صيماعدلا نأ عدافضلا صيماعد ىلع غنويو ن5 تاناكتما نم نيبت دق ا

 رذاذ للا: اعلكاذغ لهب لاو كانا ىلا: اطرح نيلغب اهٌواذَغ رثكي

 دلو لع يا اينجوير مالا لع نم ملعب اكروكذ مئاوتلا يثلث يمأوتلا لمحلا يف نا انلا
 سك ىوس اهل نكي ل نأك نيمأوتلا ةيذغت توتسا اذاف ءاذغلا ةلق كلذ ببسو ةنجالا

 اما ردحاو اريد نم امهالك انك ضع انههدخ اهنعاوأ ةليصتم# ةدحاوب ةئشمو دَحاَو

 نانركيو ًاباغ نيمأوت ا دل فلتتف ةجودزم ةنيشملا تناك نافيا اماو: نيك ذ
 107 ”اذما ةرثك نا نم نزوبد رك نيئلتخحم نيسنج نم ًانلاغ

 ةيئاغلا بابسالا ماقم موقت ةيعيبطلا بابسالا ىرت اًضيا انهو . روك ذلا دلوت ةتلقو ثانالا

 الرشع عب اسأا تل اقل

 #4 0 لاوازيللا ةركف ٍِس

 ؛ : ىب رعلا رغاشلا لاق

 01 11 كملت“ ةقع 15: < ادت ناف شوقتلا مش نم رلفاو
 يصلا رمع 11 اد ريغص نيدلو ءانثالا هذهيف بقارن انك » : فطتقملا لاقو

 ' ولو .نالاتحيو ناعدخو نابذكي امهانيأرف تاونس عبرا وحن تنبلا معو نيتنس وحب
 ل قافالا سفن يف ةعدوم باد لا لوصا نا نولوقي نيذلا ةيبدالا ةفسافلا *الع امهار

 « مهداقتعا اوريغل ةتبلا اهنع كقنت

 52 هس تطسملا ف تركك (10)



 "09 ةرشع ةسداسلا ةلاقملا . ثانيالاو راكذالا

 نم عرسا هتلخ نكت ماع ةنجالا نم اذلاو > هلوق كلذ يف يزارلا رك ذ امتو

 ةتدام وه يذلا عرزلاف ةبوطر لقاو ةرارح ىوقا ركذلا نال كلذو ىثتالا نكت مامت
 لعلو 0 نيس فنزودوروه ةمدق ا( ةمزأل ةجض رعورع كانك

 لوقت ًاروك ذ مهنوك بلغي عياسلا رهشلا يف نيدولوملا ناف كلذ تبني ةدجالا دلوت
 نيقي نع ال نظ نع كلذ

 نم كلذ نع أشني امل: اضيا رقعلا#روا ار ةكوملا ةلقو ةطرغملا ةيذغتلا نا لعاو

 لمعت ال يتلا ةنمسملا تاناويملا جاتن ةلق انليلدو ةيويملا ةوقلا فعضو تالضعلا سابتحا
 كلذلو ابلاغ جاتنلا ةريثك اهناف ةقاشلا لامعالا يف ةدوهجلا ةفيضقلا فالخب ضرالا يف

 جالع نسحا ناك اذهلو ءاذغلا نم نيرثكملا ةضايرلا ىليلقلا نيمعنملا يف رقعلا رثكي ناك

 نسحنو مارق لدتسو مهنيا لش رد تك واكو مهئاذغ نملالقالا ملل
 مهفث اظو مظتنت يا ملعفا

 ي ©” ضيا ىنملا اذه يفو

 < *يش نوكي سيل يعيبط ببس نودب و يعيبط ببس ءيش لكل » طارقب لاق
 ذل ىاناوجع امال دقو“: كودك قدص مل ققحت | مهتحابم يقال ىلا
 ةلاسملا دفنه < تزرا'نعاطلاو اك ارذا نم نم للعلا رقي ىلاوارسالا نما تالا
 هوك ل | اذه نع جرخن ال ةيعيبطلا لئاسملا نم اهاوسك

 لضعافا نم ةينأتاو نيكدتلا نا يعيبطلا قلخلا مرات باتكو انجولو ورتتالا اك

 قرط نزوبيد وعدملا ءالعلا دحال ا تك انثالا هذه يف دئارحلا 5ك دقو . ةيذغتلا

 ةّدشو ءاذغلا ةدايز نا هيف لاقو ثينأتلاو ريك ذتلا ببس نع ثحبلا باب هيف ةبحاص
 لع دروبا ديو نك دلا كلؤت تبني .ةيدقتلا ةفيضو كاذنلا ةلقو ونال ل

 يس» ناونع تحب يضاملا هددعيف فطتقملا ركذ ذوو: ةنلض حاوره قلنا د
 نابانعااندارمو : عقواسا نتتحأو ناي ىفواب باكل" انج نديلم تالا نق

 يو لوقلا اذهل احيجرت ةلدا ةثثالث ركذن

 ؟ درا :ةنم فطخلا قرح (19



 رغد ةسوانسلا ةلاقملا : :ثانراآلاو ناك ذالآ ١

 دنع لثمت ام هبشلا بابسا نم نا ءاماعلا نم موق لاقو » لاق بابسالا هذه ىلع مالكلا

 اا ١ تالا لوقا انكشم الثعت ةينانالا:روضلا قم ةأرملاوا لجيل مهو يف قواعلا

 ةديعب هباشتلا ةبي رق ةءربلا تاناويحلا ىرث انإ اهدحا هوجو كلذ ةحص ىلع لدي, يذلاو

 تاناويملا ىرثو هباشتلا ةديعب فالتخالا ةيوق ةيناسن الا روصلا ىرثو فالتخالا .نع

 اددكلا المو هتاساسحا تبني نانالا نال الا كلذ امو كلذ يف ةطسوتم ةيلهالا

 ”000 1 لا تاناريطات ادج ةيلق اتالهف' كاناورملا اماو ةدالوا روض "فاتن

 اماو ةبباشتم اهروص تناكو كلذك !متاساسحا تناك مرج ال هباشنلا ةببرق اهتاسوسحم
 اااتالا) انتل ف تناك ةليلق اهتالبخمو ةفلتخم اهتاسوسحم تناك الف ةيلهالا تاناويحلا

 ا ا ندم هثدب لاوحا فلتخم ناننالا ىرتاثإ انينناثو' ظسؤوتلا تح ف
 عرزلا فالتخا يف رثا كلذل نوكي فلا عناملا ان اهلاثماو حرفلاو بضغلا نم ةيناسفنلا

 ناولالا يف اهمتاسوحم فالتخا بسحب ماعنالا لاح فالتخال نودهشي ةاعرلا نا اهئلاثو
 نا يغبأي ناسنالا نا نم قدصملا قداصلا هب رمأ ام تبث كلذ مص اذاو لاوحالاو

 لع ةماللك يف انيس نبا لاق كلذ لثمو . « نيملاصلا نيقيدصلا روص ةرشابملا لاخ ليختب
 ىلع هتبلغ يفيا هنخنو هترازغو ركذلا عرز ةرارحيف وه راكّذالا نا :5 توج راك الا

 راكذالا ىلع نيعت ةيلاهشلا جل نا » كلذ يف هلاق | مو لصفلاو دلبلا ينو ىثنالا عدز

 م ' 11 آلا فني ةلايغلا ميرا نا مهداقتعال هيلا كلذ لاق امو < دضلا ىلع دضلاو

 000000 1 ةرشاملا دنع حدا ىف زوصلاواضختساو ةيناشنلا لاوحالا ريثأت يذ

 يف ركشي و ىوثم جهماو سفن بيطاو لاح رسا يف نراسنالا نوكيو » لاق يزارلا
 مهنم لجر ةروصب هينيع لب اقيو شطبلا يوذ ءايوقالا نا رك ذلا ةنهذ رضحمب و راك ذالا

 مدقت ام ابربتعا اذا ةبارغلا نم يش رمالا اذه يف سيلو <« هتئيه لبناو هتلخ 0

 اعرثك ب هبف عمطي نا يغبني ال امنا ةيذغتلا يف اهاوسو ةقانطلا لا كفل نين

 لكي نأو ءايشالا رثا: نال اناثو كلذ ضرتعت يلا بابسالا ةرثكا لاوحالا هيضتقت

 ااك فعضيو اهل هلماع ةمزالم رادقم ىلع "يلا اببف تدي آل امنا اما ل

 اقراذم 1-6



 ١ ةرشع ةسداسلا َةلاقملا . ثانرالاو راكذالا

 اليغأ ةنع,قلتاا ناو نعم ثزوح قالت نعمات الع كلذ ىرازا لعاح
 ةنوخس نا ىنخي الو « هدرب ةثونالاو عرزلا ةنوخس ةروك ذلل يلصالا ببسلا نا » : لاق

 55 اضيأ ةبوطرلا لاقي اكوا ةدوربلاو . ةيذغتلا لاوحا نم ناتلاح ةندوربو جازملا

 فيضتلا ف قباخ اهناف ةسوبلاواةنوخنلا كلذ نكسو طرالا دل مح ا
 مث . ةروكذلا ببس ةنلقو ةثونالا ببس ءاذفلا ةراك نا لاق ثيح نزويد رظن وه اذهو
 عرز ىلع ةيككاو اينيكلا يف انا عرزايركي نا د سل || هذملا < د

 نا لع رش الاولع ةلساعلا مودال دحل هوك تيلع اكد قروحيل | ةك د 1 مالا

 ةيذغالا ييش ةنوختلا هذه:لوصحت» اضيا انهن هييجلاتلا تح نإ ل

 وهو «.اهنم بكرتي اموأ ةيندبلا تاكرملاو ةيناسفنلا ضارعالاو لوصفلاو نادلبلاو
 ثانيالاو راكْذالا سبيس ةيدغتلا نا تنيث اذا ةنال قالطالا لعنزود فاقت ةلواتك اه

 أم ىلع ءانب كلذ ينريثأتلا نم ةيناسفنلاو ةيجراخلا لاوحالل ام راكتا مسولا يف دوعي الف

 لغو نيبلا رثالا نم: بابسالا هدمل اميلع ءانيزو :اهلستن ةيذاغلا .ةونلا لع منان دا“
 يعير داما نادرا عمو اهاوس عم ءايك انتثاةاهجتلات فال

 امر( ةروملا ت) هينشب نا ةريكلا يابا هبثا سيف مئي لة

 0 ةدحاو نا يكح دقف عرز هل قبب سيلو ©" ًاديعب !ًدج هبشا ابر وا مالا
 رظنلا لحب امةيعاتملا يف هك ذ محو 060 دوسا نبا تدلو كلت نا مث ءاضيب اتنب يشبح

 ةأرملا عرز نا تفرع دف لكشلاو ةروصلا يف ةبماثملا اماو » هلوق نيرخأتلا دنع هيف

 ةورورص لوف ةرملا عرز عاطا ةناذ ريثأتا لا هيف سيل لجزلا عدزو لوبقلا يلا هيف سيل

 بالا ةروص ىلع دلولا جرخي مرج ال ةروصلا كلت يضتقت ” اما كش ال بالا ةدامو بالا

 الف ةروصلا كلت اهديفت نا ىلا ةلعافلا ةوقلا ترطضا مالا ةروص الا لبقي ال ناك ناو
 ةروص تلصح كلت الو ةروصلاهذه ال لبقي الزاك ن او مالا ةروص ىلع دلولا جرخ مرج

 طس دقو « اهددع ىصحم ال ةيئزج ةدعم بابسا بسح الوبقل ةداملا تدعتسا ىرخا

 تال نا هدارم (؟) مسيفاتالا وا ةعجرلا سومان نوف سقم يق 0

(14) 
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 اسلا ةلاقملا . ثانالار راك ذالا ١ ه مدع ك..سد

 00000 لو ترك ذتف» ٠ بسلا زورم انماما رم تاكيرملاو : رسجلاو .ةريازجملا نوي انف
 رصق اذه تلقف .رهملا ةفض ىلع مئاقلا 7 رسعقلا اذه امو لوقي يبحاصب اذاو . 07 مهلا

 ؟ اذهو لاق . 27 دينع مرق هلبق ناك تاق.# ديمع هلبق ناك لهو لاق . ديدجلا ديمعلا

 0000 0| | لاكتالاب وا .رارمتسالا ةوقبريسي ةنأك . 29 ديدش لو وخر ال تلق
 هءاروو . ءاغد ةنم كلذ اماذ . ةرتفلا نمز يف ٌةعم انناك . ةرثالا كلت نم ءيش هبف سيلو

 ها © ةمزالاب الا هدهع ىلع سانلل ثيدح الف مويلا امآو . همعن هءاروو ءافض اماو.. همقن

 0 تت يت بت7”>+ -55222 + +(( 

 ( '”” ثانالاو راك ذالا ا

 د0 الا رك نماذج برقي ىتالاو ركذلا دلوت ببس يف مويلا قزويد رظن نا
 1 ١ حالا دلو لع همالك ضرع يف يزارلا رن 000 مامالا لاق

 0 حازلا ةلاتما بيس كلذو اك ذ 0 أ ا وم اننا كرو ف سسأتلا
 ا: ا كالا نع ةراو كا وصع + ازجا هيفو رك ذلا نم جرخ ةران عرزلا

 عرزلا 2 ةلاحتسا 0 2 يشان دولوملا سبج ااا ناب 0 لوق وهو ( تانآلا وصع

 نأش يف ءامدقلا نع انيلا لصو ام بجعأ نم وهو رخآ ببس نع ال جازملا يف ةلاحتسال

 نزويد بهذم نيع وهو ةيذغتلاب نوكت امنا جازملا ةلاحتسا نا ىن الو . لوحتلاب لوقلا
 عرزلا نا » ءايركز نب دم لاق دف كلذ اودع ءامدقلاو اضيا عرزلا يف ةلصاح ةيذغتلاو

 ٠ . ءاضعالان وكت نكي ثيحب ريصي ىتح هرهوج يف ديزت ةيذاغ ةوقنم دب الف ةلقلا ةياغ يف
 مويلا نييجولو:ز فلا بهذم نيع وهو . ( هم

 )١( ىرذأ كح نم ىوطشا نيلح رسحلاوةفاصرلا ( ةريزملا )نيب ىهيلانويعع ١9 0000

 تضقنا' تلا ةيلاملا ةمزالا ىلا ةراشأ (5 ) تسروغ ريسلا (*) رمورك دروللا (؟)

 ا” ناكو ءاملاو  ءادرملا ضرالا توانت ىتخ'اهف تئشنا تلا ةريثكلا تاكرشلا رثا ىلع رصم: ىلع
 6« شنت اللو شبم » هيأ ةرظان ةموكتلاو ةموهوملا اهقارواب تايراضملا رئا ىلعو ءاوهلا

 ؟18 ةنس فلفلة ترشن .( ه)



 0 م رقع هينا ةلاقلا !ءاضااو ءانحا

 يف يتلا حورلا ىلع مالسف .' ) .هدلا لوا نم . رصم خيرات يف موي ظعا هلعلو .واؤعشلا

 كلت اذبح ايو . ةتيحا ةرهاظملا هذه ليلجب يتلا ةمالا ىلع مالس فلاو . ةتلثم ةايحلا
 در 5 اذبح ايو . ةدمالتلا روبح خم: ةديانلل
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 وبلا لق . موقلا هيلع ناك ام كل ركذا . مدقت امو ىرت ام نيب قرفلا معت يكلو

 . مجلم هناكف مدحا سحا اذاو .نورعشي ال مهم اك نوهوفي الف .نورداصي اوناكذا

 هب كلذو . دضلا نيتي دضلاب و(. تلا اةنطاي و: لزخلا ةردإلم مالك نم أموي تلق ىتح
 مارعالاو مطقملا نيب . ماصخلا دادتشا دهع ىلع لالتحالا لئاوأ

 مرملاو مقا نيب ةروث تماق رصم يف
 ما سا ايل مانيش ل أم داع دهع نم

 مهم توك اذا لخير هلع

 0 اذا فت 0 «هلوه» نم ىّنع تقال

 هداك ا كتل فاطر اش
 تلا د اعتلال
 هنلا بدفع اف عار ح عود ل طش

 محلا ظاقيال درب نود كر

 ممرلا تلت اهداقر ل وط دعب نه تببلتو

 مادام هل تلق . باصملا اذه دعب . بازحالا ريصم امو لاق مث . بالقنالا معن لاق

 موي لك وهف . اهرصان اودقفي نا مهيلع فوخ الف . بوأي الو لاقي ال . « بولند »
 لاح لك يف , لزاتحاالا اوديجللب اال ف رس

 هيازا- انك رذت + بضولا نم (يف ام: ئرادا, تق تكدندق تتكو . سئ اا

 ارا ل 000 يورملا اهنيغو . يبحلا رصم هلإ . لينلا اندصقو . ليصالا دنع



 ةرشع ةسماخلا ةلاقملا . ءاحتاو.ءانحا ام

 .قيوعتلا اذه نمنورمدتب كئلواو :قيررطلا نع مهردص ءالؤه . ةرئابم ظفحلا لاجرو

 . بحلا راهظال ىعدا ةأجانملاو . 2 | وه ام ىلع ممءارل ةأخ مهذخا ول ريمالا نا ىرث الأ
 9 هنادي ربط سد نم هو ا قباب ااو

 الو مخفلاب ال ءانب ىلع انلبقا ىتح 10 ناسف 00
 )0 11 تاتا هيف لثم ىعلم اذنه هلاتلق .لاؤسلاب يترداس نا لبقو .
 لع ًاتفلم هنف ام لك ةناك . قيسوملا ناحلاب سوفنلا ةاجانم ال عبطلا ضقانملا 7

 ًاعيفلت ةعببطلا
 17 20 نوجرخو نولخدي هيف سانلا ىرا يذلا اذه امو لاقو تقتلا 16

 ا دانا كا تلقو هنذأ يف تسمه مث . هضفإ هم فليح تاق مث ٠ الك تاق

 .رخاسملا ل هاك ةيدرا نوسبلي . بايترا الب سانلا اصم يف نوضقي ٠ بابرالاك مهتاصنم

 نوثوتفم . رهاوملا نع نوضرعيو نما نوكسمتسي ملامعا لك يف اوحبصا ّى

 لوخدلاب عصي اذه . بضلا بنذنم دقعأ ماظنب و . با الو ما هيف لدعلل سيل نوناقب
 بحاص هيف لوصيو قحلا بحاص هيف هيني كاذو . لحطفلا ملاعلا ىلع ةنم جورخلاو هيف

 00000 اال ىلا برثا ليسلا قيرطلاو كللاسملا تمص رغولا قيرطلاو :. لطنلا
 هلا الا كلذ لعي ال تلق لنا نذاب نع ىلا يناو مهد اكلكحتلا نم يعد

 . راقنو .راجش يف مهن اك سانلا اذاف . ضقنلا اذه اف لوقي هب اذاف نيعجار انافق مث
 يف دهعم اذه تلق . فاسلا كلذ . فاخ نم مهنآك . ضعب مانس قوف مهضعب نوعفتري

 « ينوكرم » رس الو ًارس اوفشتك ١ . ناوخا يدان وهف . ريبكى عملا ينو .ريغص ةروصلا
 0000 120 لاوابلا ليتح اريغ نم ءاوطلا :لعنوبعلف © 20ناؤمل »يس هشي ادقو
 از 10 دالا نم اذا لق تلقا. ءاعبلا نياو لاق ءاضيلا قميجالبلا يق ىرت
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 ةباهملاو راقولاو ةنيكسلا هلاجم . رخازلا رحبلاك جومي اعمج انيأر . لاوجتلا يف نحن ذاو
 لج موي اذه تلق . روبجلا اذ 1 لاخلا امان قر عاج ةدحتا كنان تحت. لالجلاو

 ةصروبلا يدانلاب دارملاو ٠ ساملالا عنص رس تفقتك !١ هنا معز لات# )١(



 ١ ةرشع ةسماخلا ةلاقملا . ءاحاو ءانحا

 يف ءارعشلا زيجمو . نارفغلا ةلاسر عضاو ىلع ىتح . ءاميالا لكشي نا ينوخ الولو

 اهبحاص برض امو - مي رصتلا نع حيملتلاب . تيفتك الو . تيبلا انه تاكد ا نال

 روحلا ملوحو . ةنجلا لها نم نونوكي دق ءارعشلا نا انل لوقيل الا . ةثغلا هذه ىلع

 نؤكتم اهيف مثو . دجسع نم دفارعب اهراهما نم نوفرتغي . ناندلاو نايقلاو .نادلولاو

 درزي كادو مي اذن. 27لجاو اظفاخ اهيلع زا يتاكوا, دوب ناكر

 . ءانحالا نم قالخالا يف ام ين لمأتلا نمو . ءاحنالا اذه نم غرفا تدك امو
 .مهأ وف تنك ام ءامس نم ينعجراو . ميوقلا قيرطلا نع ينلص نم ينضراع ىتح
 نم تيتا مويلا لاقف + نبا ىلاو . نبا نم تاقف . ميدق قيدصب انا اذاو يرظن تعفرف

 تاقف . قي رطلا يف كممم ينابقت نا كل لهف . يتب رك جرفا عراوشلا ىلا تازنو ٠ ينبرغ
 ىلع مئاق قودنصلاك ءيشو . عرقت رفاوح ةعبتت . عدصي توصب اذاو - . قيفزلا م هل

 (97قبسلا نياف دايجلا قباسي لجر + ىرأ يذلا اذه اميل لاقف . عمتجلا اذهقشي لجع
 ىف! نانالا ناك ال قاوطلا رعبا وق ناكر... قيس رست فا ا

 دق كلذ نككو . نايعالا نم نيعربك ال اشرتفم نوصي قودنصلا اذهو . ناويحلا ماقم
 عفدنم ءيشو . مصالا نذا قزمي داكي ريفصب اذاو . "لجأ وه ام مويلا اندنع نال . "لق
 يذلاو . تاب راضملا ءامس اهانترطمأ يلا . تارايسلا نم تلق 7 اذه ام لاقف . مهملاك

 نوفرتغيو تاعبقلا هلنوعفري فيك سانلا ىلا رظن نكلو صل هتزب نس> كنرغي الو اهيلع
 تلق + هاعن قون ىمعن يف هناك . هارا يذلا اذهو لاق . ىرت اك ىرثأ ةنال . ىرثلا اهب

 ءاملا ىلعو ءارحصلا يف مويلا هشرع نكلو . ءارزولا ةلالس نم وه

 سانلاب اذاوترظنف . بغش يفسانلا نأك. بّحصلا اذه املاقف ءاضوضلات لع مث

 ريمالا بكوم اذه تلقف . فوبام لجع لكلاو .فوقو تائكرم او نوضفني مث نوربمهت
 نا لبقو . بكري نا لبق فصنلاو عبرلا رع دقو ًالبم تلقف مالسال أيبتو . شب و شيف
 7 ديبع ديقفتلا اذه ىفأ 9 كيكو لاق . نينسملاا قيبراغلا ايت ةلاا ا يلا
 سائلا ضع نو نتا كانه ئئرأ قاكو » ةرقاخلا قم ةرذابصلا هد فا را

 ليلا ماما ودعي يذلا «يرجلا» ىلا ةراشا (: يقوش داو هربا ظفاح رصم ارعاش )١(



 ةرشع ةسماخلا ةلاقملا . ءاحناو ءانحا ١

 كلذب وهو كلذ 0 2 حالصالا نا 0 الم قيبننا اهدي رب وهف اهناغ

 نيادتم اهدي رت نحنو مارحلا ليلقتل لضفالا ءاودلا باقعأا هرامتعال هسمن 2 قمتم

 نع رشلا عقدي نا ةضرغو عئابطلا 7ع جوعملا موهو قالخالا فيكي تكانمس 50 رم

 هذه نع رشلا عفد انضرغو دا رفالاب هدادتعا دلَقل ةئيطا هذه ةيحضتب ولو ةيعامجالا ةئيملا

 كلذب وحال هقرطو هأنعع باقعلا نأ مدعتا دقو اهئاضعا ريفوتب ال ةعفتملا ريفوت عم ةئيملا

 ينلاقمزال لضافلا خيشلا ةرضح ركشا ماتحلا يفيناو اذه . هليبس يف رك وع
 هرابتعا مزاب ركف أنم لكلف بحا ام ريغ ىلع ناك نأو ىدص نود نم هدنع هلت :
 ناك اخ اذ عدبا ناكمالا يف نا ىرا اناو ناكامم عدبا ناكمالا يف سيل نا ىري وهف

 الرشع 000 اكل تلاقاإ

 ©” ءاحتاو ءانحا

 0008 05 كانالو نحلل ال ةزهاقلا تورو .  دزبلا ىتسرقاو . رقلا دتشا
 اا 01 اللام ىثما اتندتف . ريغس فيصلا يقو ”افد ءاتشلا يفاوهو .ريقتلا دوقو
 000 الا ردم ١ قرش الو سأب نم يلامو . ئرّشلا'دبص نموا . ىرّشلا
 نم يب ام :نواهجي مهنأكو ةمابعلا نم مهم ام كردا ال ينأك . بجّسلاب مهقمرا اناو
 او اك ترعش ىتح . يلع نك معك مهاراو قر ا ءامو للا

 ١ : تلق ام . تركذتف . “يلا غرفا دق مهاغ
 )00006 ١ ناون ا ادادش  انحلا نا نه ام ريغ :ثنأ لغارضم
 الا يغانت امارها: داش 77 املا“ قؤعرف عنص نم قلخ كاذ

 : ةعصعص نبأ لوق تركذف . ةعمعم يف مهترصن كلو

 اا 0 وللا نمار قلو ةليعوأ نظارمت' نم ةنابل مطقاف

 1 ل ترا دبع املا قات 7(



 )"٠  ةرشع ةعبارلا ةلاقملا . فانئتسا * ءاضقلا ىلع هاضقلا

 مازلاو روبمجلل نييرورض دارفالا رابتعاو روبا ةحلصم يف روهملا كارتشا نم ةتماصلا

 ما ( لبقتسما يف دجوي فوسو ) تاموكحلا يف دجو ولف دارفالا ةحلصم ةاعارع .دوهججا
 ىوقأ ميضي الو درف لكى وق نم عفتني روهجلا لعجي ثيحب دارفالا ملا ىلا رظنب خم
 ةيعامجالا ةلاخلا نا نظن تنك الأ ىوقا نم هيف امم كلذك ع فتن ا
 ال روب مفانم ءازريكتو زوزرشلا كلكو 0 امم حلصأ نر

 اهرثك ١ ايلا دمعي ىلا ةبوجشملا طئاسولا نم هارن ام تايعملا هذه تاباغ يف انعدخي

 لياوحتو يوقلا ةمواسقلا فيعضلا حالساالا ةقيقلاب يع اف اهتم ةدوصتملا ةيلثلا اهل
 راكتفالاو رمصبتلا ىلا اههيبنتو ةدماخلا لوقعلا ظاقياو اهلا راكفالا

 ثني زنك

 صاصقل |ليدعت كلذ ىلع هليلد ناك لاق ميدقلا شحوتلا ران 1 باةعلان أ يوق مفد م 1

 هيي ىرع# ىننك ناو دع كذب 1ك قرا نيلاو تاب وقعلا عاونا فيطلتو

 وهف هحالصا 1 ماد ام ءاضقلا ناو ةعصو لصا ِف ان نورك ردح دعب حالصالا

 ةئيه يف هل بوجو الو هلصا عوار مالا و حلصي, ماد ام باقعلا ناو عضولا دساف

 بطلا نيب هباش دق هتلاقم يف وهو ) امئاد حالصالا ن .كمم ىطلا نا هل انلق اذاف عامجالا

 0 ةيفق )»ل 33 0 اذه 07 بوحو ال يذلا قياس 0 ) ا

 2 نادبالل هم وهو هل بوجو الل ءاضقلا نأ لقا : اناف يتاعملا نم انثحب

 تسيل ما هسفن ءاضقلا وه باقعلا له ما باقعلا ين ينعط نم كلذ جتنتسي نا زوجب

 ةنيخالعلا قرطلا دانت: انكج اذا “بطلا ىلا اودلا ةيسنك" ءاضعلا لآ تدك
 نم مزلي لهف ابليدبت وا اهليدعت ليلدب ( ًادج هيف قرطلا هذه تريغت دقو يدق بطلاو )

 ىعتنم ترهظا اذا خيشلا ةرضح ينرذعي انهو هل بوجو ال بطلا نا جتنتسن نا كلذ

 اذه نم ةلكشم هل تضرع الك ناك ةناف يناغفالا نيدلا لامج خيشلا هل مرو يبارغتسا

 يف انقل اخي امنا اهحالصا ىلع قفاوي وهف انمالك نع فلتخي الفنوجسلا يف همالكامأو



 ع ةئياا ةلاقملا'. فانعتسا م ءاتكتلا' لع هاضقلا #4

 لافطالا عئابط داسفا يف باتعلا ريثأت انه ركني لهف . نيباذك نوأشني لافطالا رثك |
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 نحن انسلأ » يلوق يف ةحضاولا ةقيقملا هذه يف ضقانتلا ىري يلقع سايق يأب ما
 فيك انمهني نا هل لهو « هيلا جاتحي ام ُةنع انبجح انال قرسي نا ناسنالا انماع نيذلا

 '00 ]| ف تاثن ةكرسلا نأب لني الا هلاخم الو. الوا:ناسنالا يف ةقرسسلا تدلوت
 تايررورضلا نم ناك رمالا لوا ين ءىثثلا اذهو ةنع بجح ءيش ىلا ناسنالا جايتحا

 ام يف نبأ دقو أل ءاورا وأ عوج دسل ًادج ةطيسب تناك لوالا هناجايتحا نال هنايحل
 لاصحتسالل كلسي نا رطضا فيكو ةيرورضلا تاجاحلا هذه ةنع تبجح فك مدقت
 "الا ال0 تعضوو اي وذ تراص يتلا لئاسولا نم اهريغو ةقرسلا ىلاءاجنتالاب اهيلع

 ءيش لك لعن ينلا ةيحابالا ىلا ناسنالاب عوجرلا كلذ نم ديررن الو مئارشلا تنسو

 يوقلا ١ بهرام والا يف تعضو 0 53 نين نأ انضرغ انعاو هل خانم

 ضرفت مذ فيعضلا قوقح ةاعارم كردتست ل امايب م : ىتلا قولطلاب اقوقح تراص يلا

 الا هل بنذ الو ا لا ةب اع ترك ا للا لع

 يف حالصالا لاجر ىعس. يذلا اذهو ِهسأر ىلع ةمقثللا ماج كرا اراك تلمح لب ةعض

 : هكرادتسال هيلا راظنالا ليوحتل راطقالا لك

 01 1 لع ان ذو ةكارتشالاو ةيوضوفلا , ذ ىلا كلذ ضرع يف ةعاملا امأو
 لإ هلم دنيرا القءاضراع خطاتا ال: يلا امهبسني نا دي ري ال ةمصو امها ءيراقلا موي

 تايعبللا كلت تاوخا الا امه اف انأ امبمهفا اكو للا: اهاشعا اهي ييقأ اذا اهي ينعلجخم

 ناسنالا ءينق ام يتلا  ةينا ا ارا الا هن ديلا ارعتاوب كنان وأ

 ال سيل ياو فيحلا نه اهيف امو عئارشلا أدبم مهب نا ىلع ًارداق هلّمع راص ذنم اهْفلَوي

 يف كولسلا ىلع مهلمحو ميجاجوعا نع مبليوحنو يشل تاع ةمواك اع

 فالتخا ىلع روصعلا لك يف تايعجلا هذه لضف الولو مومعلا ةحلصم ىلا برقا ليبس
 هعئارش هيف ةتساجا يذلا ناكملا نع 1 تداسألا حزحزت ا اهيناعم قافتاو اهئامسا

 ةعيبطلا ماظن يف موب لكهارن ام الا ةقيقح بلطت ال ةيك ارتشالا وا ةيوضوفلاو ىلوالا



 ا|؟ه  ةرشع ةعبارلا ةلاقملا . فانئتسا * ءاضتلا ىلع ءاضقلا

 هتروص ىلع باقعلا نولمعتسي اوناكو انومدقت نيذلا ماوقالا يمرن مويلا انك اذاف كلذك

 شحوتلاب مويلا هلمعتسن يذلا باقعلايف اننومري و اندعب نم انؤانب | موقيسف شحوتلاب ةمدقلا
 رشلا اهنا لع اضاسم قالشجلا دضفم لازام ةرضاخلا ةنرورص لع ساما ل
 نع ايناج عدري ال ب باقعلا فوخو رورشب هنم جرح و رشب نجسلا ىلا يناإ الا هب لخدي

 ةيعامجالا مئارشلا يفو ًاصوصخ بذكلا ىلع هلمحي لب هداننخ نع ادْساف ذرب لو طا
 طر تامل نيب هنادي نذل ىلعلحيال ديالا سا ل اح نواس

 تب الاكاب طخمرادل ,كفايجفا د تير طع الا 2
 باوثلايف عمطلا وأ باقعلا فوخ هبر وحن هل عفادلا نوكي نا نم لجخب ناسنالانا كل

 ابذك لوقلا اده لثمنوكي وا )َ اال لب حلاو ًاعمط الو منوج نم ًافوخ الز
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 ماع يذلا وه باقعلا فوخ نا ركني نا هترضحل زاج يلقع سايق ياب يردا الو
 رقي ةنال لب قدصي هنال مرجلا بقاعن مل انتا » هلوق مهني فيكو بذكي نا ناسنالا
 قرب الأ .بقاعي هينذب. هرارقأ ينقدص اذا:ةنا ناسنالا: لع ىتمو © قدصلا كلذ ٍةَنَدِ
 فوخ سيل أو كلذ ريغ ىرت اي بذكلا وه امو هب رارقألا مدع زئنيح لواحي هنا ةترضح

 دصتتن نا انل زوجي ال ما هيلع هلمح يذلا وه رارقالا كلذ يف قدصلا لوق نم باقعلا

 لع ةبقاسن انآو هنا بالكيت نا نائن الا انلغ نيذلا نخ ايلأ ارق ني ةليسا ا

 بعالتلا :رع مهثلا اذه انينغي ناك امأ مدقت ام ريغ هنم مهغي نا زوجب لهو « قدصلا

 انعفدي .ئذلا وع كاملا فوخ جبيل كلذ نم نكي عفا كاملا لع يس ا
 ايم ةيغطلا نيطلا فيرنا يصاعملا ما وهو بزكلا.باقعلا وورش لكان واكمل لإ

 ةئيسلا ةيب رتلا هل انتيبرتب ءاجوع تناك اذا اهجاجوعا ديزن وأ ٍةميقتسملا هتعيبط جوعن نا
 ال1 ادع نفوزانم قوخ الا بذكلا للا ةيعالدسب الوقدصلا لو نإ

 هدا قاف ةققملاب كلّرتأ سناب ةتلأسو ةغراق وو ءاود ةجاجز وا انحص كنبا رسك

 طاق يال هناك ننضا انف قباس بهذ لع ةصاخت سك

 ناك مهدالوال نيدلاولا ةلماعم ءوسلو ببسلا اذهملو كبضغ نم ةاجنلا ةدكارق

00 
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 4 نر تاجالت اعوضرو را امفد رمالا لوا يف اهيلا ناسنالا أل يتلا رورشلا رثك ١
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 الدقلر أو ىسيا يذلا ناسنالا نال شلل ًاعدر رمالا لوا يف عضو باقعلاف

 دادبتساب هيلع رظح نأ ثبل ام حابه قزر ءارو د ءالا لوا يف هيعسو رش هيعس ربتعنإ

 ددع رثاكتب تاروظح ا اك مث كرار اك نع -وتلا راثآ نم وهو هيف هدي نم ىوقأ دي
 ام ىلع دودملا تعضوو فيعضلا ىلع يوقلا اطلس ىربك ةيعمج يف مبماظتناو سانلا

 اهيلع سفن ىتوسو ةداعلاب ناسنالا اهنلأ مث ادبملا اذه ىلع عئارشلا تمظنوءايوقالا ءاش

 اذكهو اهل هسفن ريغي نا هل لاوحالا ريغي نا مطتسي مل نا هتعاطتسا يف ناسنالا نال

 هل اعتارا دورا ةزغ 5 راح دكا ا اع ناك كلتا
 نز

 #خ

 يوتسي وةمدقملا ىلع ةجيتنلا يدقتنم خيشلا ةرضحي لا ةبسن ام لوزي رابتعالا اذببف

 نوكي دحاولا ءيشلاف تاببسملاو بابسالا ةقيقح ب الا ةترضح لاخا الو يلقعلا سايقلا

 000 00 5 تلد نم نكي اغمو:. اهنم ةيلا رظنت نلا ةهجولا بسحب ةجينتوأ انس
 هسايق حص اذا الا حصي ال لثما اذه ناف دورش هيف ءادلال مدل ءاودلا فاجر تك
 نال عامجالا ضارما ءافشل ءاود هماقم موقي ال يذلا مزاللا ءاودلا وه باقعلا نأ حصو

 ةبسن امو مسملا ضارما ىلا بطلا ةبسنك يه امنا عامتجالا ضارما ىلا ءاضقلا ةبسن
 اا0|0 0 و اوذلا نا لع انلدب راعخالاو بطلا ىلا ءاودلا:ةبسنك الا هيلا باقعلا

 مفدت قرطب هلادبتساو هنع ءانغتسالا نكمي هنا ىلع مطاق ليلد باّتعلا رما يف ةيعامجالا

 ةلماعم هتلماعم لب باقعلاب ال هحالصاب هتعفنم امل رفوتو يناملا رش ةيعامجالا ةئيلا نع
 ةقباسنلا انتلاقع اب اراك امم نميرملاو:لهاجلا

 ال ةيعامجالا ةئيهلا جاجوعا موقي نا الو يناملا حلصي نا ةعسي ال باقعلا نأ ىلع
 ةئيهلا ىلا ةتبساو يشحو نيتروصلا الك يف وهو ةرضاحلا هتروصب الو ةميدقلا هتروصب

 ةلاح يف نابنالا ناك م اعتالاو ينشنلل لتقلاو باذعلا لوانتي ناك الف ةدحاو ةيعامجالا

 قرت دق ناسنالاف د فطلت دق باقعلا ناك اذاف مويلا هنع ا يخل



 ها  ةرشع ةعبارلا ةلاتملا . فانئتسا« ءاضقلا لع ءاضقلا

 لدحر ًاريكنت ةلفاا ترعب اتا ل قعلا يف د اقل تالت واو رات
 لك داقتناو ٠يش لكي ف رظنلا هل زيجبو هيف طوبرملا هلاقع نم ةقلطي و هيلع مداقتملا هفولأم
 ل راصو ةئارولاب هيف نكمتو ةداعلاب هفلا امع جورخلاو ءاقترالا ليبس هل لههسيو ءيش
 عمطن فيك هلاقع نم لقعلا قاطن مل نا انال ضقنلا لبقت ال ينلا تايبيدبلا نم هرابتعا
 هلالض نع هحزحزت ناب

 هل قئري لو يأرلا اذه اهيف رب لو رظنلا اذه يتلاقم ىلا رظنيل خيشلا ةرضح نا الا
 يذلا باقعلا نا » يلوق هل قري م جئاتنلا نم اهيلع بترتي ام الو ءيدابملا نم اهيف ام

 نيس اوه لب لوالانانسناالا نتحتوت اداقب نم ةيقب و ةيجيمملا راثا نم رثأ ءاضتلا ]217

 ىلع دعاسملا.ببسلا وهف قيقحلا ةببس هكتارا « نارمثلا ف ريتكللا 21
 وهو ةجيتنلا تلاز اذا لوزت ةمدقملا نا تبث, يذلاك » هرظن يف كلذب تنكف « هئامنا

 وهف هدعب نم باقعلا ناك مث ةالوا ناكامنا ايندلا يف رشلا نال امامت يلقعلا سايقلا سكع

 باقعلا انعنم اذا لوب ليمشلا لضافلاو هدوجو دعب الا ءاودلا هل دجون مل يذلا ءادلاك

 ها « ءادلا لاز ءاودلا ةجاجز انرسك اذا يبا رشلا انعنم
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 خيشلا ةرضح نال رشلا دلوت فيك نيبنل ناويحلا يف ناسنالا لصا ىلا دعصن الو
 نا لوقلاب ىنتكن لب مويلا ةررقملا قئاقحلا نم ناكن او كلذ ىلع انقفاوي ال ناك امر

 زينك نوكي نأ تعصيرو هل حابه يش لكو ضرالا لعيرمالا لوا ين دجتو نالثالا
 رظح مث هيورب ءامو هيذغي انابن جرخم اضراو هن.وأل انيوك دج ااطةلاخلا هذه قرذلا

 ا هقزر ءارو يعسلا ىلا فيعضلا مد ةجاملاو يوقلا دب هتلان ام فيعضلا ىلع

 نام ككو ة ةوق نع ديلا عضوي كاملا كلذ دنع أشنف هآدب تكلم اب دادبتسالا لع وقلا

 هدب رصقي نا فيعضلا عسي فيك مث ادب هيلا دم نم لك ةبقاعمب همحي مل نأ هكلمب كلاما
 الع داز امك رشلا يف ننقتي ذخا مث * ةقرسلا تأشنق هنايحر ماوق هب ام ىلا اهدي نا نع
 باقعلاو داديتسالا يلوا نيتدئاف ديفتسن اذه نمو هيف نادك كلملا بحاص دازو

 ببس امه ايناثو ةيناويحلا ىلا برقا ناك موي هيف نايزيرغناسنالا يف ناميدق امهو ناونص
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 رابخالا ةديرج ةرادا تدصق ذا عبارلا مويلا يف للا هيف ةروشنملا ددعلا ىلع لوصحلا يل

 0000 00 لوا لع ىاتع اذه ىشننب يف تلقو ةينمالا هذه ىلينت نا اهلأسو ةيببلا
 ١ ١ 0 فخا هنا ردا و

 |١1 دو انيك نإ يئاجرو ليبقلا اذه نم يتظحالم ءادبال ةصرفلا هذه تمنتغاف

 يف لضفلا نم يار اي ىلا بج بجاولا اذه اومضيو ديما ههجو نم ينم كلذ نولبقي أامومع

 ةيب رعلا اندالب يف ةفاحصلاو ةباتكلا نأش ءالعا

 ل

 مارتحالاو راكفالل رابتعالا نم ءرما لك لبع بجي امب ةلاقملا هذه تحفصت دقو:

 000 0001 0 ات كشو . رعوملاب اكسمتم ضارغالاو ضارعالا اكران صاخشالل

 ناسحالاو ريخلا بحو نايبلانس>و ةجحلا ةّرق نميب ةمهوت امب يلعهئارطاو يب هنظنسح
 جيسن يتلاقم دع ذا ناهربلا ةحص نم ءيشب يل فرتعي مو هداقتنا يف يلع قفشي مل ناو

 هيلع درو ام برغأ نم ًاضقانتو ماهفالا ضعب ىلع زوج ماهوا فراخزو ليطاباو ليلاضا
 ءايشالا ىلا نورظني سانلا ناف بجع الو هيف كحلل ءارقلا ماهفا ىنكت امم ةجينن فعضو

 نم هيف تقلاخو تبتك ام تبتك امل كششا نك ١لاناو لأ ىلا ةمملا نم دحاو لك
 تامواقم قلاو يماوزلا لابجلا اهل ديت تابقع فداصاس يا تقفاونم تقفاوو تفلاخ

 ناسنالا لصأ ىلا ةسسا لزنت خسار ناينب مده لهسسلا نم سيلف يصاونلا ا بيشن

 تلقص دئاقع لحو ماهوالايف ماه موب نم اهيلا هطب رث لسالس عيطقتو ناويحلا ىلا دتمو
 لكل صاو مالحا ثاغضا اهأشنمو قولا ةورعلاكت راص ىتح تمداقت ام دشل اهدقع
 1 ديدش مويلا ىتح هيف هرثاو ديعب هيف كلذ

 راض رولا 5 عدخما و تابوعصلا هذه لك ةاقالم يف كشا نك ال من

 ةصاخلا ماقم يف م نمم يساقلا محلا اذه لثم رودص ةمقونأ نك ١ يذلا 0
 ىلا لهجلا ضيض- نم اهناقرم ةطساوو ةماعلا ةداق مث ةصاخلاو لضافلا خيشلا ة 0
 مهنم الا ل يأر الو مهب الا ةماعلل ركف ال ذا علا هود

 رخآالا ضعبلا ىلعولو ةقفاوملا عم هجوالا ضعب ين يتفلاخم ةعقوتا تنك ام ةباغو
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 ضارمالا تايفشتسم يف ةنس ولو ةماقالاب ةيعرشلا مهسورد اوممت نا ةاضقلا هيف رطضيس

 اهيف اوكحي نا بجي فيك اوفرعيلناسن الا عاجوا مهعب اصاب اوسجب و مهنيعأب اوريل ةيبصعلا
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 لروعة نرحل كاوا كاملا ةماعلا ماد ام ءاضقلا نا مدقت امم لصاحلاو

 مفانم ىلا نيمرجلا ىوق اهيفلودآتو قالخالا اهيف بذبو تاعانصلا اهيف ملت سرادمىلا

 تايفشتسمو سرادمماسجالا ىضرم اهيفللاعي اكعامجالا ىضرم اهيف لاعب تايفشتسم ىلاو
 حالصا ليبس يف ىربك ةبقعو ةيناسنالا ىلع راع وهف ناقتالا نم ىوصقلا ةياغلا ةغلاب

 ةيعامجالا ةئيحلا
 تماس رس د مح قمرم مس

 هيد ءاضملا لع ءاطاقلا

 #« فاتئنسا

 انحتخ ندي ةزاطن تتناك هوو, كحتطلا :ئذخلا يف كي شل اذا تاكا كاستل

 ىلا :كلذ هيف زؤشنملا اددعلا:ىن ةخفبن لكؤيناو ا نطو كش لأ دانا نا
 اكرتشم ناك اذا هل اهيينت وا ةديرحلا كلت ين كرتشم ريغ هنا ةنم ًاضارتفا نآشلا بحاص

 ريغ ةندمتملا دالبلا يف ةعبتملا ةديجلا ةداعلا هذه نا ىلع يناد امم يل عقو ام ًاريثكو
 .رم كلذ جنو ام قع الوااندئارج دنع اصوضخو  انباتك نيب دالبلا هذه فادح

 ام الا نالا كلذ ىلا هيبنتلا ىلع ينلمح امو . ةريثك انايحا ةدئافلا عايض نمو ةذخاؤملا

 هن تلاع تراك ةيردنكسالا يف عبطت ين ءارغلا مالسلا ةدي رج عم يل عقو

 يلا « ءاضقلا ىلع هاضقلا » ينلاقم ىلع اهبف در دادحلا بيج خيشلا عرابلا بتاكلا

 رسسيانو مايا ةثالثب اهرشن دعب الا اهربخ ىنغلس مو رغالا ريصبلا دادعا دحا يف ترشن

 دار ىلع در هو ١854 ةنس ريصيلا يف ترن )١(



 ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا . ءاضقلا لعداضقلا 000010371

 000 1 تعا ةسبلاطل روصفلا ىف نمانلا ناك يتق: نيمزبع نوريلطي ام انيثكأ

 ( دالبلا هذه يف رازلا نمل نوعنصي يناوالاو يبصع ضرم وهو ايرتسيملاب تاباصملا يا )
 ةينيدلا لئاسولا نم لام لكب نيطايشلا الل ره هازل 2راككقإ كطانش نب لا
 ةلاح نيطايشلا نأ نومعزي اوناك يلا داسجالا تنَيدعتا ىلا اودع حجنت ل ناف ةبرسلاو

 ”0101 لب راو ديدحلا كوش لع تيلقتلاو بلصلاو داك باذملا اولا لك اهيف

 هلعثي ناك ام اذه ةماظملا نوجسلا قامعا يف اهنوقلي و ديدحلا لسالس اموديقي اوناك نا

 لضافا نم ةمدقت نمو وكرش لبق نيك ابملا ءالؤه لثم ةسايسلا لاجرو نيدلا لاجر
 وك رش لضف نُف مويلا اماو ةيشحولا ةلماعملاهذهب لقيل نينطيشنملا ددع ناك امو نيحلصملا
 اوراص هلبق عئارشلا لك نم رثك ١ ةليلق نينس يف ليبقلا اذه نم ةيناسنالا دافا يذلا

 ةغلابلا تايفشتسلا يف مهتملاعمو مهب قفرلا بجي نيذلا ىضرملا 17
 00000 00١ 11 ةلماعملا هذي نيطيشتملا دذع ذاز امو: ناقتالا نم ىوصقلا ةياغلا
 ةنشاخملل مهنم رثك | ها نونعذي مهمسضنا نيطايشلا نا ىلع لدي
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 دق ةفلتحلا لقعلا لاعفا ناف تاناتسراملا يف مهلك اوسيل نيناجلا نا انماعي « لاب »و

 الإ ااه سانا نيءاوشبم نا مهنكمي ام ةميلس ىرخالا تاهجلا ءاّقب عم ةهج نم لتخت

 رهظ فيعضلا بناملا جيه ضراع أرط اذاف مياسلا لقعلا ةلاح رك اهرطا لطالب

 لاق . ك احلا ىلا قيسو ةيانجلا باكترا ىلا هبحاص كلذ رج امبرو لقعلا ين لالتخالا
 انققداذاو روعشلا يلتحلا نم ريك ددع ءاحلا مههلع 2 نيذلانبب دجوب » « هيليرام »

 لوقعلا ءافعضو نوهوتعملاف نيلوئسم ريغ سانا نع ةرداص مئارملا رثك ١ نا دمت رظنلا

 نيمرجم نو ريص», دق نمزملا نايدطلا باحصاو عرصلا باحصاو يلارو لوؤح مه. نيذلاو
 ًاريثك صرفلا هذهو ةيلقعلا ىوقلا يف لاخلا نم مهب ام ببسب صرفلا مل تضرع اذا

 « امنومنتغيف مهل ضرعت ام
 يذلا لضْفلا سنن نيمرجلا حالصا يف لبقتسملا يف وزوربملل نوكيس هناب بيو الو

 0001 نع ؛اريثك اذمين الو ةياريتسملا نضارمالا باحصا ةلماعم يف وكرشل ناك



 لو رسال ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا . ءاضقلا ىلع ءاضقلا

 اماع ىلع ابلهج بلغ روصع نم هيلا لقتنملا ميدقلاب 7 لازي ال يذلا لب هاوس

 ةلييشا لياصنةباو كالذي وهو ماقتنالاو 0 باهرالل هيل لدحو 5820 ار

 ال ثوجسلا لها نأك !همتاليو فيفختو اهحالصا وهو هنم بلطي ال افالخ ةيعامجالا
 تاموكحلاو لضفلا لاجر ءانتعا ماسجالا ىضرم قحتسا فيكُف . ةيانعلا هذه نوقحتسي

 يزاجلا ىنعملاب وا قيقملا ىنعملاب ناك ءاوس ةيعامجالا ةئيحلا يف
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 ىضرم مهتاوهش يفىضرم موقع يف ىضرم ٍقيقحلا ىنعملاب ىضرم مث نوجسلال ها لب
 ءاماعلا قالقا ىلا جاتحم الو لقع يذ لكل مولع ةفرصتملا مهتوق يف ىضرم مهمدارا يف

 دصقب مرا ب ككل مك نايف مئارجلا باحصا نأ كلذ تابثال ملاوقاب داييتتلالاو

 نود نم هنم ىوقا باساب هيلا اعف دنم مرحلا بكتري مسقو ىرخا ةوهش وأ كشكل

 عيطتسي الو ٠ ءاشحفلا كتي ولفيف قرسل لوالاف بقاوعلا يف رصبت وأ ةيور فذ

 لوكمملا اذهف مرسم ةمزاللا داعم 00 هنا 1 هيلا 00 ًانلاغ ءاضقلا

 اك نوجسلا يف مهلك اوسيل نومرج ا 0 0 لع ووضتلا فيلا 2
 قيقحلا ىنعملاب ىضرملا الا نوجسلا يف مهنم سيلو تاناتسراملا يف مباك اوسبل نيناجملا نا

 مهسوؤر قوف نيرهاش انارن تايفشتسملا يق يناوغا لام يا نانو اضرد

 بييطلا ة هةه-ر لوا مو 00 صاصتقالل ةمقنلا فيس رس يأ سلق وعد فيس

 5 د

 بابرا نود ٍيرصنل بط ضراعم يضراع وأو غلابا الو بيبطلا ةمحرب ىلوا لوق

 نم هربق يف دسوتملا طارقبا بطلا يبا :رم فالا ماقمب دحتاو لك فولا - ٠

 نيذلا مهعابتاو رصعلا اذهع :العريعاشم نم ورودبلو لابو يرش لا ط0

 نعش يلا ةثيدحلا ةييودملا نم أري يذلا ريخالا اذه مو ا كلا مويلا نودعي

 نيدلا مويلا يكورصمو نيمالا ينطيشنم نع 2 انماعي اذام عمسنلف. نيمرجما عئابط



 ةرشع ةثلاثلا ةلاتملا . ءاضقلا لع ةاضقلا ١١ ؟

 دوجولا اذه تاليف مطاسلا انساربن وهيذلاو ًارون موي لك دادزييذلا جاهولا علا روت

 اهانثرواىتلات الالضلا بهايغ قب زمتيف ذخا ةايحلا هذه لهاجميف لضي ال يذلا انليلدو

 وه اكيناسنالا عامتجالا يف دارفالا نأش مهظعت ىلا لقعلا هب يدي موي لكو لهجلا
 داصتقالا نم عون وه يذلا يبسايسلا داصتقالا مئاعد دييأتل يعيبطلا عامجالا يف اهنأش

 ةنم فاأتتو ريهاجلا هنم أشنو عوبجلا هيلع ىنت يذلا ساسالا مه دارفالا نال يعيبطلا

 اممسقن ةيعامجالا ةئيحلا قوقحب ثبع دارفالا قوقحب ثبعلاف ةيعامجالا ةئيهلا
 اي

 رورشلالكو لئاذرلاو مئارجلا أشنم يه ةرضاحلا اهنلاح ىلع نوجسلا نأ ركتي نمو
 ءادتلا/لعراتلاةناو . مظع بناجملع ةحقلا نمةنا كش الف ةيعامجالا ةئيملايفلصأتتي لا

 "00 01| لادم راسو ةعانصلاو معلا تافشتكم نم ةدافتسالا ين ريخالا نوكي نا

 اهيف ىضرملا ةلماعمو يضاملا ثي تايفشتسملا نيب لباقنل لوقا لماحتلاو ةراسجلاب ىمرأ
 ةلماعمو مويلا نوجسلاو يضاملا يف نوجسلا نيبو ابيف مهلماعمو مويلا تايفشتسملاو

 ةنسلا هذه نم وبام ١” خيراتب لاكيدم نين اكنوينرركلا قءاوت تح اق قينوجسلل

 ءيشنا ةناف ) ايروأ تايفشتسم مدقأ وه يذلا زيرابب ويد لتواب فورعملا قشتسملا نع

 ادا 4 نرتب اونأكو - هصتءام 17/45 ةنس يف نونت ريرقت نع الق ( 381 ةتس يف
 لخادلا ناك ىتح دحاو رب رسس يف صاخشا ةدع نوعضي اوناكو مهل دعملا ماعطلا ىضرملا

 « قي داكم اهنا
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 00 11 نول رشي اوناك تنك ىضاملا ىف تاناتسراملا ين نيتاجلا:ةلماعمىلا رظنن لب

 ةباغلاغلابلا ناقتاالا نم مويلا تاناتسرام او تايفشتسملا هيلا تراص ام ىلا رظنن مث نونابو
 رظننل كولملا روصق ىكاحن تراص ىتح ةحصلاب ءانتعالاو ةحارلا بابسا ريفوت نم ىوصقلا
 حالصالا نيبةبسن دجو: له ةرومعملا لك يف نينوجسملاو نوجسلا ةلاحب هلباقنو كلذ ىلا
 كلذ يف بنذلاو تايفشتسملا يف ةياغلا غلابلا حالصالاو نوجسلا يف لصح يذلا بيعملا

 دافتسا اكناسنالا باعتا نم ديفتسي نا فرعي مل يذلا هسفن ءاضقلا ىلع سيلأ . نم ىلع



 ١١ ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا . ءاضقلا ىلع ءاضتلا

 ىيترفاذإ رعشألا لظعلا تفاطاتور ايعهفي ل ناو متع تلا رانك نما ا ا
 ةندمتملا كلاملا رثك ١ نم لوز داكةنوشخلا روصع يف ءاضقلا حالس ناكيذلا بيرذعتلا
 نوجسلا قامعا يف قلي يناملا ناك نا دعبف ًاعون نوجسلا ةلاح تحلطصاو لتقلا لقو
 حمسي راص رارشالاو رايخالا ىلع قلاخلا امهم نم نيذللا رونلاو ءاوطا نع اودع فلعل

 ءاضقلا هب رختفي يذلا بيعملا فرفطلا حالصالا اذهو ءاولا قشنتسي و رونلا ىرب ناب هل
 لقا هب رخافي نا عيطتسي الو ةيناسنالا اهنم لجخم ةمصوو ءاضقلا ىلع راع وه مويلا

 ةعادجالا ةئيملا مهم يلا ةيشا اعل عورفلا لقا يف تلصح يلا تاحالصالا

 ًاضوع امل عفنلا ريفوتو ةيعاوجالا ةيئطا نع رشلا عفد هل ًادبمذ ال٠ ءاضقلا ماد امو

 اهملاصم ةنايص يهو ةئيملا هذه نه اهملطت يتلا ةياغلا نع ديعب وهف ماقتنالل باقعلا نع

 اهحالصا قرط ديبعو

 مئارشلا يف صقن وه يذلا مادعالابأ عقنلا اذه ريفوتو رشلا اذه مفد نوكي امبو

 لاغشالاب و بيذعتلاب ما حالصالا رذعت اذا الا نازوجم الو بطلا يف صقتن رتبلا نا اك

 ما ةيناسنالا نع هدعبتو ةيشحولا قالخالا نم ناسنالا قكم ا ةنش ةلماعم يهو ةقاشلا

 ءاذغلا ءوسنم هتحص داسف الا اهيف 0 بستكي ال ةايطا يروق هارت

 ةب رتأاب ءانتعالا مدعو ةلماعملا ءوس نم اهم ام هقالخا داسفو ةفاظنلاو رونلاو ءاوطلا ةلقو

 لمعبال هنا يف ةنعلقيو ناو ملاك رتب دقو مانيو برشيو | مقان ناسنالا لكي ةقدلا

 كيفن ارد لمقلا تبت ة انطوان قلاع اهنوتش دس اس <

 ناو يناملا حاصن نا لمأت ماقتنالا لصالا يف ةدعملا نكامالا هذه لثم يفأ لئاذرلا نع
 انتا رانك لل ياو !مماظن ةيعامجالا ةئيملاف الك مث الك ةيعامجالا ةثيبلل ةعفن رفوت
 اههسفن نم كلذ بلطت نا اشاحمث اشاح مهنم اماقتنا امتانج نم اهل صتقن نا انه بلطت

 نوناؤي نيذلا دارفالا نم اوسيلأ ةانللا مث نم ةقيقملاب و اباقَع ةحص يف يو اهسفن دض

 نولفهي اوناك ينأا لها روصع ةنشخلا روصعلاك لت تضتنا دقلف . اههسفن ةطايجألا .ةئيملا

 سيلو ةياالقتسالا ةايحلا يف قح ممل سيل نك ملل ةميق نوكردي الو دارفالا ملاصم اهبف

 قكلو ةينالنالا قم مهيلع اكمال مهم ةمحر نوقحتسي الو ةيعامجالا ةايلا يف نأش مل

)15( 



 ةرشع ةثلاثلا ةلاتملا . ءاضقلا ىلع هاضقلا ١٠

 اًرايك اوناك اذا اهءاحصا نأش عفرت بونذا كيل اعصلا صاقت ةيعاجالا ةئيهلا ناف ًافاعض

 تاداقتعالاب | داب اوال دا تلال اعبمولا الا

 د يلا

 1 ين 3| تاللماعملا هذهو ماقتنالا 0 لا اهمف رظنب لي ا عئارشلا هذه ناد

 ا0000| فة درا تافضلارثك ١ ثدلو 8 ا ةرستلا الا ا(90هةنمتب

 ةينيدلا اصملاو ةيسايسلا تاياغلا مهنب دع نيذلا روبق شباثو ةيلاخلا روصعلا ىلا عجرن

 انرمهع ىلا رظنن لب لوقلا اذه ةحص تبثنل مالاو ريغاملا نم لب طقف دارفالا نه سيل

 عادخلاو ليحلا لاعتسا ىلا هيف حونملاو هلها ىلع ذوحتسملا ديدشلا عمطلا ناف يبلاملا
 >0 ةيفانع "راو ىدصلاو ةقئعملا نب رقت: ىف طاطا لع ليا :فينكلاو

 لئاذرلا هذه ميافمت يف بانمالا 01 اي حلا ةيضال لع نقلا يدلل فرم
 رعاشلا لوق يف اك 2 لاا راد واج اوبل ىانرألاو

 د كدبف نكيلذ ظح كدنع نكي ملنا

 نم ناسلب و بذكلا سيلأ عادخلا وه امو عادخلا تسيلأ ىرت اي ةليملا يه امو

 هلوقب رعاشلا ريع

 00000000 هقاريخ ال ٠ نطملا تحاتلا نا ا

 000 لل اهرال يق بدكلا راص حج ات ةعايجلا ةتيلا نايلي

 يماعبلا . ريهاجلا ىلع يملا ةعاقم فاك ملا ١ م

 ا( 107 قرب ناو .قدصلا لغ هنقاعن انآر ةنال بذكي نا نايسنالا .انمالع نيذلا

 انرجي يذلا وهو . ةيعامجالا ةئيملا ىلع اهراشننا يف بنذلا ةداع بذكلاف هيلا جاتحي ام

 انتبقاعم بلطت ىلا ىه كلذ ىلا انرجنو كلذ انماعت ىتلا ةئيملا هذهو ةيانملا باكتراىلا

 0 ةناروا راني ةقكمو حاملا هيا اجينككا ام لع
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 ةيرربلا لماوعلا هذهمف بيذعتلا»و سبملاو لتقلا ةثالث ىربكلا 0 :أو

 ىلع كلدي امو اهملاصم ةنايص هيلا تلك يلا ةيعامجالا ةئيحلا ىلع ءاضقلا وطسي ةئالثلا



 ١ ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا . ءاضقلا ىلع ءاضقلا

 اذه لثل ا العلا مدعي مل اميرو « ينوررك كح » مسا محلا اذه لثم ىلع قلطت

 ةويزفاا ىرقتسم يررقلا لف تيوتا تاسسالا سل يل حلا
 وراس الا ىتعاتم تيس وهو هيف: ءايضقلا ف ناك قاضألا مدع نا نوريتعي سانلا

 نارمعلا يف
 "م

 امهو ةيعامجالا ةئيطلا دابق نايلوتت نيتللا ني:هيظعلا نيتعب رشلا ىدحا وه ءاضقلاف

 ناين الا لاك نوكم نيتد زيشلا نيتاهولا نيف ةيسانسلا ةحر رسلاو ا ا

 نارمعلا يف
 ناسالا ناك نيذلاو ققملا لع ةلجف'ادئاس ليلا ناك ىأقلا نامزا تكا

 هيف لوقي
 يسمم تلطا حيحصلا تلق ناو قوص كفرا لاخلا راتلق ماذا

 عئارشف ماهوالاو تافارئملا نم هيلع هلهج لزنا اماالا هسا سطل

 راخملا بجو ةقيقح ” قير لاو : ط طخ الا نم هلاك ةعبات شو نايناآلا عنص نه ن ناياالا

 هيمواقم ىلع راعلا بلجت ام ادقع راهلثاق

 اي

 هما ران نادرا مع دكار تماما والا يذلا باقعلاف

 حالصاف ءاضقلا ل دشاعلا || اديملا اذه ماد امو لوالا فاكالا شحوت اياقب نم ةيقبو

 اردكلا» ولعل تيسهنا اندجو اذ راظنلا اتق اذا يس رحت مال سك

 نكي ناو رورشلا لك لضا وه يذلا تذكلا 5 ةقرسلاو لتقلاك « نارمعلا يف

 مم ردقلا اذه ئرا#ةالءانإ 2 خابلوه لاق ماا ىلع دعاسملا بيسلا وهف قيقحلا 57

 مهمانايد ناف نيناج ًارازرتشا ريشنلا لفشل رع ه ىشن لك رفاضت هللا تدل ل 0

 امث رشلا ىلا مهعفدت مهنيعا بصن اهنورب ينلا ةلثمالاو مهني رثو مهعئارشو مهتاموكحو
 نأش مفرت ةيعامجا تائيه يف ةدراب ةمينغ اهماحصأ بهذي يلاةيدعلا ف عقلي نع

 اه وكت مناك اذا الا بونذلا حبقا صاقت الو هتءاساو٠ ءىسملا ردق لجو هتيانجو يباجلا



 ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا . 4 اًضقلا ىلع ءاضقلا 000

 نيقي ىلع يال غوبطملا رييغتو عوضوملا بلق ديرب يذلا اذ نم لوقتو ينااقم ناونع
 دعت مل يعاتجالا ثحبلا اذه يف ديعب ريغ اطوش يعم ترسو كرظن تنعما اذا كلناب
 لهجلا نم مهم ام ىلع سانلا ا ميلاعت هدنع كتنقوأ يذلا دخلا دنغ كفوقولاب: قرت

 هداقتعا يف تراصو هيف تخسر ىتح برغرتلاو باهرالاب كالقع ىلا امر دا ةياوغلاو

 كحل ا او لاثقألا ىربع نماثلا ةنّسلأ 'لغ ترجوتر ييعنلا لبقت ال ةلال# ءاضق

 الو اقيمت صيحملا اهقزع توبكتعلا جيسن نم ىهوا اهتدجو اهتصحفت ول يو ةرهابلا
 عيطتسي نيك ًادج تبرغتسال ًاديج اهبف ثحبلا تققد ول لب داقتنالا رمج ىلع تبثت
 )00 0 لذل] ند ةماما ىتاا ةلثمالاو لثملا ةداملا نع ديحمو لالضلا اذه لضنب نالقعلا
 ا اذا ىف ةسيطلاو .باوصلا قيزط ةلمتو كلذ فالخ ىلا ةدشرت
 هيلا انماكحا 2 عجر ناو هيلع لوعب نا يغبلل يذلا

3 
 )» مالا جارت ىلا فضنأاو 2 موق لاتماإلا#ىع قئانلا ةعللأأ لع' ىرج

 باوضلانوربو اذ لوقلا اذه لثم نوريتعي نأ موقيس هنا لح لاب ىلع رطخب ا ارو

 ددع ةرثك الا اهحرجي الو لقعلا اهلبقي و لعلا ىلع قبطنت ةلحاإ ل رق ندي وي فاكح ن

 رئاوتلا مدا ىلع دقارلاو عانتقالا تاس يف قرغتسملا رولا

 . مهماصم ناكرأ تعزعز ةيوق ةمدص ةنم ملا ولو كلذ مهمجم "لكك و ةايلاو

 وأ» نولوقي سانلا ءالؤهف مهئدابل يا مل لبقتسملاو عراك لع عش عيطتسا ك:انيثكلو

 ماكحالا لامع ءاضقلا انه يضاقلاب نودي ريو « سانلا حارتسا يضاقلا فصنأ

 ةيلهالا < احلا مح داقتال سم كفك عادم اهردصي يتلا ةيصوصخلا
 هلوقب المع ”يوقلا تالفا ذا ةموكحلا اصم ىدحا يف مقو يذلا سالتخالا ةيضق يف

 راسا ةماسلا ضباوم .قتتو: : هل تالك ال نم لع بائذلا ودعت
 ال ؟لا اذه لثف كي رشلا ىلع ةتددشو ليصالا كيرلا ءاع باقعلا تذنخو

 ةيماعلا ةغللا يف الا كلذ هل دجو. الو ىحصنلا ةغللا سوماق يف هفصو» موقت ةظفل هل دجول

 ةماعلاف ىحصتلا ةغللا اهملا لصت ال ناعم نع ةريثك ًانايحا ربعت ىنخ الو ةيماعلا ةغللاو



 ا١اذأ/ ةرشع ةثلاثلا ةلاقلا . ءاضقلا ىلع ءاضقلا

 هينا ول ةنا« قاتلا لوقلا كلعو# ٠ :زاعخأالاو ةنقارملاب رقما يقبلا ليش كا كور نقلل
 0 كلا عقزدالا نأ ناويحلا عن 0 الدال نم دقنلا لهال مولعملا ن ف 0( انلوق ىبعم ىلا

 ركذلا سوا تالا نا ةدشلا هذبب دارملا نا )» كل ةلؤاسلا تاناويحلا ف رك ذلا

 نم ريثكو شارفلاو ريبانزلاو لحنلا ناك ابهتوق يف ىوقأو .اهتينب يف دشاو اهمسج يف
 يق ىاذ كللذ ادغ اميقو ةترضخ 0 ىلا تاذتشملا ين زها تارشللاو كا
 ماتخ مالسلاو لع هئارطاو يل هراصتنا لع هترضحل
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 ةرشع ةكلاخلا تلاتليأ

 يك " ”ءاضقلا ىلع ءاضقلا د

 تازايتماو توهاللا ملع كايش' نه قاشنالا! ؛ضلخا ام

 قوقحلا لع يهو ىهداو ىشا لئابحيف عقو قىح ءاسؤرلا

 يلا ةروعلاو مويلا هيلا راص 3 يعامتجالا توهاللا وا

 هلصأتل ا اوه نؤكيس دقملا ماظنلا اذه ريرغتاهمضتقي

 نكلو . هتاماظن قامعا ىلا هدادتماو عامتجالا يلق يف

 هلكش ىلا ”هدريو هنم عامتجالا صاختيس يذلا مويلا

 ىرتلا لفرص نالها ةكطع هيف روك اكسل
 هئاقترا ةعرسل ميوقلا ليبسلا ديهمت ىلا كالذب هيف ةعئاضلا

 ظ قيقملا ءاقترالا

 0 سانلا حارتسا ىضاقلا فصنا و 0

 ةفدلقو اعساو الع كنم بلطا الو لمأتملا ةلتاعلاو لقاغلا يراتلا اعأ تنك اكل

 ماقم 0 ماقاو 2 تحتمتو هذوش تا 52 هل بلطا لب ةغملب قعر ةعب دب

 لقعلا تاطبنتسم سح الو اهردق اعلا تاجتنتسم ردقب ررقملا ماقم ثحبلاو داقتعالا

 كلب ارغتسال بارغالاب ينيمرت نا لبق اليوط الح كنلك ا الو ًاليلق كعمس ينرعاف .اهقح

 امهم ةئس ريصيلا يف ترشن (5 (



 ةرشع ةيناثلا ةلاقما . در ه نايواستي لهو لجرلاو ةأرملا
 ربرقتل ايعيبط اثحب نهرمايف تثحب كلذ نم دضلاب لب ”نوقوقح نم ايش نهسخبا ملاناو

 00000 1 اذاماوا "نبلغ الماك ال نمل ًاراضتنا دعب ادعو نارمعلا يف <نيماقم

 رظحتو تاكردب لجرلا تن ”نيلمجت ينلاو اهب ندي يبلا عئارشلا يف ( كلذ ينم ”نامتحي
 نم ”ملض ةأرملا د نيمفةلدئاقلا ف تسلأ . لجرلا ىلع اهرظحت ال ةرينكأ الوماناو

 و002 اذافوأ د ىونفا تلاتام فخاب الا ينأت ال ىح « ةأرملا سأر نور
 كلذك ناك ن اذ مهاغشا ناغتشي نا ةنبغ ربأ مهم ةاواسملا نهلطو لاجرلا نهتمحام
 هتقنن ىلع ةشئاع ةأرملاو لمو لك ىتح قزرلا كال يقم دكر لكك املاط دتلف

 دق (هملتل نما دبع تناك نا: اهترضح لضفتتاف هلاوها مشم نم ةيلاخ هباعتا نم ةحاترم

 بلظ قادكتو حدكتو دجنو ىعسنو لامعالا ديشتو لاعلا فلّوتو دنحلا اهنم 0-7

 35 مدقتلف كلذ عيطتست تناك ناف جيرسي نا لجرللو لغتشت نا اهل نآ دقف شيعلا
 اهرك رع ضرتلو ليختسملا بلط يف نيا تقولا عيضت الف الاو نينسحلا رجا هب اهل نوكيف

 2 1 لجرلا ركرم نم ةيمها لقا سيل ُةناف

 00 تسلا حانكلا يب لاطفال يل باعدت (ه)

 السلا فلذا نيغ "ياو انبغ 27براوشو ّىَل يوذ برح ىلا اهنم جورخلا راص ىتح

 ضرتعي هلعج يذلا مولا ىلا هاما( وحك خ ) بيدالا ب اج لع فولا:يف

 ىتح « نايواسني لهو ةارملاو لجرلا » ناونع تحن اهعضو يتلا هتلاقم يف يلع هضارتغا
 ا ١ اذللي قالا نان يل حولي ييذلاو د. لوا ةلوق فو هو .ةسلا هيلا:هبتثا اذا
 الو » هلوق يف ايئاثو « خلا اهنّوق تطحنا ءوشنلا لس يف تعفترا ابك من هال قاف
 دشتسم نم ملل دب ال ةلفاسلا تاناويملا يف ةِّق ركذلا ىلع ىثنالا زايتماب نولئاقلا ناك
 « هذه مهمادنتسم ضعب رع انديفي نا ليمش روتكدلا ىلا باطنف مطوق هب نوررقي

 سدحلابهل حولي ىتح حوللا ليبق نم تسيل ةلأسملا ناب لوالا لوقلا ىلع ةترضح بيجنف

 هلباقق تاديسلا دودرليذ يف هدر رشن لضاف لجر ع وضوملا اذه يف اوك يذلا نم نكد 6١

 ةبعادملا باب نم لوقلا اذه تتاكلا



 ١١8 ةرشع ةيناثلا ةلاقملا .در + نايواسني لغو لخلايا

 ءاهدلاو ةليخلا حالس وه ةوقلا حالس ريغ

 عاّجالا دهع لوا يف ةأرملا تناك له )١( لئاسم ثالث امترضح تاأس

 نوكت له (*) هلةيواسم ةرضاحلا ةلاملايف عله (؟) لجرلل ةيواسم
 هيلع ًاقبس اهف تعسوت اعبر لي باجالاب كلذ لكى ع تباجاو .لبقتسملا فهل ةيواسم

 يذلا ليلعتلا يف اهتلاخا تنك<ناو لّوالا لاؤسلا لغات اوجيبف اهتناياااناو
 .نيريخالانيلاوسلا ىلع اهءاوج يف ةفلاخلا لك اهنلاخاو ماقملا قيض انه هطسب نع ينفرصي

 نا.»+ اموق:ىوس ليد: هيلعاامل سلفا ةرطاقلا ةلاحلا يف لجرلل ةيواسم ةأرملا نوك اما

 بطلايف ”نغبن نم ءاسنلا نم نا ىلع ءانب أهلامعا ىلع وه امه لجرلا لامعا ىلع ردقا ة اىملا

 ال» يلوقب :ةقباسلا ىتلاقم يف اكردتسم كلذ لع اولا ناك اليو: كالملا قدير اها

 غوبنل اماو يكولم ثرال ام: فرجا, تنابسال نرخ كبدتتلا دق ”ييتداس نت
 حيتا ذدنم لجرلا نا 5 اننال فالخلا لوقن ال نحنف > ايمرضصخ تااق 6 يدايتعا ريغ

 يمني دعي مل اهتازايتماو اهقوت> مضهو ةأرملا ىلع وسنن ليضفتو عئارشلاو نيناوقلا عضو هل

 عضو هل حيتا » اذا اعان ايوا ىرتاب اترضخ بيج مف « ةميظعلا بصانملا يللوت احل

 بيجن اهنا يف كش ال . كلذ امل حتي ملو « خلا اهملع هسفن ليضفتو عئارشلاو نيناوقلا

 نينا ملي ال ةنا د امابيقفو اهتاكط نع امل انتو اضل تيت تالا و ا

 نكحي مل نب أ >!اهناكيلم نعو«« تاعرتخ ريغ قادت لاجإلا :تاوطخ لع الا

 ام<ةقيقحال ةروط هيف نك اذا.الا كري كاملا نسم الود لاجرلا ةدعاتمرالا 0

 اماو . خيراوتلا هيلع تلد كلاب ولا ىلا كلملاب نرسيف الاو مويلا توفل را ةكلم يف
 هيلع امل ليلد ال اذهف ةنم قرا لب ليتل ىف نحرك زا نركتف ءارلللاول] اطوق

 يف رك ذلا نم ىوقا ىثنالا نا ررقت ثيح ةأرملاو لجرلا ءاقترا نان نم اعاا ضسا
 ةييلاغلا تانايللا يق ةنم:فضاوب ةطشوتملا تاناويللا ين هل ةءالاقمو هكا تانك
 اطوق ققحتيف طاطحالا نم لبقتسملا يف ةيعاجالا ةئيحلا ىلع فاخن نوكت نا هلا هللا

 رشلا اذه لثم ةيعاوجالا ةئيهلا لبقتسمل دعت امترض> نا نظا الو
 اءوس يب نرمهوتو يلع تاديسلا تارضح لماحن نم بجعلا ةياغ بجعا يلا ىلع



 ةرشع ةيناثلا ةلاقملا . در ه نابواستب لهو لجرلاو ةأرملا 1

 ةمجح قبب ال غامدلا ناىخي الف مولا اذه ببس وه رخآ رظن أضيا دجوبو .هب دتعي ال
 فوسليفلا ملاعلا تاذو ديلللالهاجلا كلذف ةايحلا راوطا رئاس يف دحاو لدعم ىلع ةنزو الو

 وا امهتوم لبق امهغامد ىلع ارطي دق هتحص نابا ين وا هتايح راوطا ضعب يف انهذ دقتملا
 000000 00| 3 اناةندجو ايبتوم دعب ةثزو اذاف ةيكرتريني ام اًيضرم ف

 ةقيقح طنا نوكيو اطخ غامدلا ريك ىلا لتعلا ةبسنب لوقلا ناى بع كحتف مزاي ام رغصا
 000١" ال ةلملا هذه ين قالا رثك ا تبس وه اذهو . هنن ككح ىف

 لكلا ىلا اهيف رظن
 ةرياصلاو بوركملا ةجترملاو نيزرملا ةيزعملا اهماو ةأرملا لئاضف نم ٌةتركذ ام اماو

 فاصواف خلا ِهْناًرضو هّنارسيف لجرلا ةكراشمب ةيضارلاو ةايحلا صفنو شيعلا ضضم ىلع
 00000 |[ رك ١ اهنف لجرلا كرتشي و هددصب قح امت :ىش ىلع لدت الؤ:ةيييف

 باقنتف الاو حيحصلا تك هنابالا انتحال يهو قباسلا درلا يف اهبلع باوملا مّدقت
 7 لاو ونص ةرادكملا لجرلا ىواي ذئنيح ةأرملا نوكتو كلذ دض ىلا اهنف
 0000011 0 با احلا ذي يذلاف . هرم ةتضاتلاو هب رك ةيلاجلاو ةنزح ةدئازلاو
 ا 0707 7 1] كلذ لوقا ةميمذلا تافقلا هذه: كغ اشيا اهف لهذي ال نا
 ةأرملا نا كف قئاقحلا ريرقت هيف لواحن ضرعم يف اننال عوضوملا ءافيتسا دصقب نكلو
 ًاعيمج انهمنينا لوقلا اذه ىرحا امو ميمذ ناطيش ةلهاجلا ةأرملا اذكه رك "كلم ةبذهملا

 اجربمم ايده ال الاجج الاجج ديزي اًحيحص ابيذهت ايذهتب ءانتعالاو ةأرملا ةيب رت ىلا

 ًالابوو ارش اهدي زب
 ان

 هج

 ينجلي مل هنا ةيناثلا . م . م ةلضافلا ةديسلا ةرضح باطخ ىلع ًادر لوقا يا (4)

 ني رصتتملا نا ركنا الو مقاولا ريرقت ينل اقميف تدصق ينككو ءاسنلا ىلع لماحتال *'ىجلم
 ةريغص ةئف كف ةرثكلا هلوهم ال قملا نا لوقا ينكلو تلاق اك رانك يدض تارصملاو

 اهنقوبال ابلضع ةقدو اهمظع ةفخ ىلعةأرملا ناب اهعم لسا ئاو . هللا نذاب ةريك ةنف:تبلغ
 رخا احالس امل نا لهجا ال ينال هلضع ظاغو لجرلا لظع ةبالص اهسفن نع عافدلا نع

٠ 



 انااا 2ع ةئاثلا ةلاقملا : ةراع نايواستي لو كل وال

 امث راجتشلإلاك ةرمعملا تاتابنلاو تاشعالاكةلوخلا/ةتاتاضلا قي قرغلاو ىلا لبا ةصاخللا الا

 تابنلا نع ليق امو . ةينآثلا وه ءطب و ىلوالا ومن ةعرس يف امهابي قرف ياف. ةماعلا ةفرعت ,
 نا ىنخي ال ذا نايبصلا ةنوطب و تانبلا ون ةعرس اضيا لاعي هب و ناويحلا نع راضيا لاقي

 يف تلق اكومعلا ىلع نايبصلا رمتسي و "نقي مث ةنس ١ نس ةياغل نايبصلا نقبسي تانبلا
 ةقباسلا ةلاقملا

 ةيحب رشت ةلدا ىلع ينبم لوقف لجرلا|ساوح نم قدا سما ةأرملا ساوخ نوك اماو
 مكين العلا ع كاررتس وهام الع 0 يذلاو ةطوانم ةيجولوزفو

 ف ةأرملا لع لحر || زايتمأ وهو لمع ر مآ ناهرب أضيا كلذ ىلع أ :او لجراا ساوح نود

 نك اهننناةأر ماب ةصاخلا لامعالا ىتح نماوملا هذهءاقترا ىلا جاتخم يتلا لامعالا عيج
 قرا ةأّزلا ساوح تناك لذ مالقت ام يف كلذ ىلا انرشا دقو لك اش ام مسرلاو ةط ةلعايخلا

 لامعالا عيمج يف لب لامعألا هذه يف هيلع زاتم ناك كفر ا

 نا ىلع لقعلا باو.أ يه ىتلا ةرهاظلا ساوم ا ىلا اهعيمج اهجايتحال اضيا ةيلقعلاو ةيودبلا
 اف قرأ عوف 1 نا ىنخي الو يبصعلا عودجما عي رج ءاكوه شاول ملك 7

 3 اهصع نا فالحل ف 551 ا 5 هال ىلا

 ف دليل: ل قيقا ارنا ادن هةدشو ةنحرثكاارئات تناك كلل ا

 فطاأ ةأرملا باصعا نوكف ضارمالا ءاذع ىلع خي ال 5 هفعض ىلع لب بصعلا ةدش

 امل ال اهنلع ثهاش ةينب قداو.ًاكوت |

٠ 

 ةقنوشتللا ا 7 7 ١ د6 ذ ثا ك7 535 م 6

 رظنلاو اهترضح تعز ال الخ ررقم ثرماف غامدلا مجحب هطابتراو لقفلا ةلأسم امأو
 ديلا ىلا ال لكلا ىلا رظنااب الا هيف كلا حص , ال لئاسملا عيمج يف ة اك ةلأسملا هذه يف ٠

 هلع لرد اليادغ# سولو ةلااضرم خاتما ركز تاركم ةريك سايس كالتبتحالا

 اهم تمحو يتلاو اهملا انصتوخواغا | ةشقانملا كلت عا قلو وج ادعو

 *اقتراو هجيس يف ناقتا امئاد ةقفارب يجولوب رذلا غامدلا ربكف ذ . دضلا لع الاد راع 1

 بعش يف ةنم لفاس بعش يف لقا وه غامدلا لقت لدعم نا موال رّرقملا نءو . هئانب يف
 ردانلاو ردان كلذ ريغو لاجرلا يف ُةنم ءاسنلا يفو مهاقعايف ةنه القع سانلاّلقا ينو ٍلاع

06) 



 ا 8 ةيلانلا ةلاملا ..در « نانواشتي لهو لجرلاو ةأرملا ف9

 وأ بوعشلا نم بعش ىلا هيف رظنلا زوجيب ال ماع انمالكو ةأرملاو لجرلا نع اضيأ لاقي
 , ةتفاخو رمالا لوأ يف دبتسا هله لجرلا ناف نارمعلا يف رشبلا مومع ىلا لب ممألا نم ةما
 ءاسن ىلإ رآطنن نا.انيْمكي الو هروج نم وجنت ى ةقلمتم هيلع تلبقاو هل تماستساف ةأرملا
 دج داكن الف لهجلا يف ةقراغ لزت مل يتلا بوعشلا ءاسن ىلا رظننلف لب ةندمتملا بوعشلا

 ١ نوكت نا ةأرملا هذهل نكي فيكف دبتسملا هديس ماما ليلذ دبمك الا.اهجوز بطاخت ةأرما
 امردقب ابمأش نم طحب ال لجرلا نم عدخأو ليحا ةأرملا نوكو . ةعداختو ةلات# ريغ
 ااا الا اال لاا لع .. ابيف كلذ ببس وه يذلا لجرلا نش نم طح
 هةر مب - امترضح قفاوا انهو - بلقنت ةلهاملا ةأرملا يف ةمومذملا
 "ا ا الطعم اريلطو ًاريصو ةعال# اءاضتاإل هلي اف ريصت ثيحب ةيدلتقملا
 اناجسلا ديجي اياولللا انلج عم هب اهتتصوا اهلل تناول

 د

 سي #

 اهتفاواو يحدم يف اهانطا ىلع ىلوالا . م . م ةلضانلا ةديسلا ةرضمل ركشا ها

 !امآوق لادتعاو اهلا هيلع زاتمت ةأرملاف ندبلا ةدشب ةأرملا ىلع زاتي ناك اذا لجرلا نا ىلع
 كلا ل2 ل 21 دقو اهنوق كلذاو لوقا اهتضانخو و اهتضاضغو اهبكرت فطلو

 0 : اهنوكو ةأرمل مدق طاسبنا نا يف اهنلاخا الو اهتلمهأ يلا اهوقا ًاقالخ ةقباسلا يناقم يف

 قطن ابن رقت لع بنا ينكو اهولدم يف ”فاتخم ةلأسم لجرال اهالخ راسيلا 0 55

 15 اذيكلا ًالوا يبهو ةثالث روءاب اهعم مس الو اهقوقحب فاجحاللاو اهيلع لماحتلا ىلا

 الا شارع قوت نان طاطحتالا ىلع ل ع ةلرا اعرالا لي تاوو علاء
 لقعلا ريك ىلعي اليل د سيل غامدلا لقث نوك اًنلاث لجرلا ساوح نم قرا

 ا ا راي رت رماد طاطا الق ءاديزاللا نع نيليل د هتعربسو وعلا ءطب نوك اما

 دك تنل اناوح ام ىلا انرظن يتلث نا هيف كحل انيفكيو هيف باترت اهترضح نا فيك
 تاتابنلا و ةعرس ىرت الأ . اضيا داجلا ىتح ناويحلاو تابنلا ةعيبطلا ديلاوم يف ةتحص
 ناقل >> سور كلل ءاح الا ىلا اهرزظت#هجوا الو .ةيلاعلا تاناويملا رثاكت ءطبو ةلفاسلا

 رسينت الهذه ةبقارمناذ ةعاس نم لقا يفتومتو مرهتو اهدشا غابتو وتو نييالم رئاكتت



 ٠1 + ةرشغ ةلئاخلا ةلاقلا فره تايوان لهف رفا داك

 لجرلا نم ”لقأ لك أت تناكك لذلو ةنع دعب اًئاد وهو ثيبلا يف اًئاد يهو هموم

 ةنم مهنأ تناك اذهلو ةنم 26 ماعطلا ىلع سلجتو

 نم اهلاحو اهغايحو ماصا 0 » مئارجلا باكيراب نم اهتنع ضشال ا ل

 5 سا نا دوا تنكو مهضعب لوق وهف . « اهدسج فعضو اهبجح ينلا اهدئاوعو خوضرلا

 قافتالا بجو مالسلا ىلا ليما اهمال » وه امنا كلذ نم اهعني يذلا ناب اهترضح عم
 نا الو تافصلا هذه اهل نوكت نا ديرا ينال تلاق ام رخآ ىلا «رورشلاو ملآملا هركو
 اهنا كش الف كلذك يه اذامل ةن» فرعي رخآآ ليلعت ىلا جاتحبو ٌيصاق ةسفن ليلعتلا اذه

 قت 1: ناو ةيببع اهنالوإ ف واللا اهيخ. داوي اذهو لجرلا نم ل31 كي كلذك
 اقينفراجخين ا تانيسلل قضرا, الزريتتص نيل دا امو ءايم او لج ايضا ادعت

 تناك امل نكك لجرلا نم عدو ليحا ةأرملا اذامل لاعي ليلعتلا اذه سفن ىلعو
 «فيعضلا حالسع ادخلاو ةليخلاو همتعضا'انالد يو ق يف عانقا هحو ىرت ال اهترضح

 يه يبنأا ةيرظنلا ةقيقحلا 5 معا هجو ىلع هياع مالكلا طسب نم ء ىلدب الانا

 ا ىرن ثيح ناويملا عاونا يف اهيلا رظنن الو ةررقملا ةيعيبطلا قئاقحلاك اهتوبث يف

 ناويملا ناودع عدرا فيعضلا ناويالا ةوق لك يه ةليحلا نا ىلع انلدن يلا ةلثمالا

 رظنن لب يوققلا همصخ عم اح هءاقب نكمل كلذ الولو هكربش فوضت زين

 ءدب يف. تناك# 200 عئارششلا نا ىننمي الف نارمعلا يف ممالا لاوحا يف اهلا
 تبر هاد نا مولعمو 0 لك يف ةيواستم ريغ لزت مو لا هدا دما رمال

 ءايازلاودل قاملا كوسا كيتسملا ابك اح نضع وم اهم اميدج الف زا كرت ف

 6-0 لواطب كلذ اببف محتسيو لك اش امو بذكلاو عادخلا ثروب ءايرلاو .هب
 لوزتاأل هيي أممف ريصي ىتح فاس نك اهلخ ةبارؤلاب اباسن يف لقتنيو دادبتسالاب

 داديتسالاو.لهملاب روصع نماهيلع رمءامر دب امها عي يللا ميلعتلاب اهنم
 اموق ءايرلا مهيف كحتساو دادبتسالا لظ تحن اوشاع نيذلا موقلا ىرت - نال
 ةبرحلاو اد ىلا اوجرخ ولو ع ًاقيدص مهني دحين الو نوقدصي الو. نوقدصي ال

 انه ليق امو . ُةنع نيب وجحم مهملع رم ام ردقب هيف مهملع رعي ىتح كلذ مهني دج تسلو
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 ةحئار ةنم مشنأ اريلألا تنذ لك نفل (نمينصي تادقنلا نا ذا . "لع نشير الثلا ةطحاو

 "نمني ليضفتلا
 55 ركل لدغ ت ثحب ال نييعيبطلا ثحب لجرلاو ةازملا هيف اعدم قانذ كلا

 يعيبطلا ثحبلا ىلا اهنم يرظنلا ثحبلا ىلا برقا ةأرملا نع روما ضعب يداربا يلع

 نم اهعني يذلا ناو ةنم مينا اهنكلو ةأرملا نم رثك | لك أب لجرلا نا » يلوق لثم
 فعضو اههجحن يلا اهدئاوعو خوضرلا نم اطاحو اعؤايحو اباجخ وه اما مدلل

 سسك مدار ةليملاو ةنمفعضا اهمال عدخأو لجرلا نم ليحا اهماو اهدسح

 مزتلا م ينا ضيا لوقأ يلا الا رظنلا مولع ىلا برقا وه امرومالا هذه هم ناكل الو
 ديبع لظعأ ةميقو عسو يع يرظنلا هجولل لعجا يكل لا ”يعيبطلا هجولا يف ثحبلا

 00 الا تسيلةب رظنلا مولعلا نا قدم ةلاحا هبا طلو تكيو ا زان نتي اف اقللا
 ةمللملا رولالا هده تناك 0 قئ اقملاك مهدنع يه ةماسم روما ىلع نيبنبملا جاتنتسالاو

 ءيش يأو . كلذك حصأ اهيلع نانيمملا جاتنتسالاو ها ١ يهل نأك كاوطلا ىلا برقا
 ماكحأ نم ريثك ناك كلذاو ةيضايرلا مواعلاك ابكح يف يه ىلا ةيعيبطلا مولعلا نم حصا
 للا ريل روبل ن نا لع نيقبلا مك هكح مولعلا هذه ىلع ينبما رظنا

 لجرلا ةمابم اوساق سايقم يابف » ترشح لوق رابتخالاو ةبقارملا ىلع ”ينبم وه ام
 ناو ةبقارملا سايقع اهوساق مهنإ لوقلاب هيلع دودرم « هنم ملأ اهنا اوفرع ىتح ةأرملاو

 سبل وهو لوقلا اذه نم اهءاس يذلا ام لعا الو « لكلا » سايقمبف 0

 ممر او . هلاعفا ةبقارمو ناويحلا عئابط سرد يف نيرحبتملا ءالعلا روهمج لوق لب للوق

 نيب نا ىنخي الف عنقت ل لوقا اذه ىلع قبطي ينل لت اهيتان نتف كا داهم
 ينلا لاغشالاو . يعسلا ريثك ةكرملا ريثك لجرلاف ًاديعب نو ةأرملا دئاوعو لجرلا دئاوع
 هلي ىنأت الذ فلكم جراخ ًايظع 0 اد اا فا لالو هكا هاب اتحا: ايبلطت

 ةليلق تاعقو الا ماعطلا ىلع ساجي ال ناك كلذلو ةدعابتم تاقوا يف الا ماعطلا لوانني نا
 كاد للا رلظنلاب ايتك رحو اهلزنم ربيت ىلع رصاق ادع ناذ قال تفداك ارك لكم
 ارا لادشا لل ةقسئلاب ةقاغ ريغ اهنا الا ةنبم تناك ناو: اهنم ةب ولطملا لاغشالاو ةليلق



 ايم رقع ةلئاغا ةلاثكا فرط نايواست لغو ني وادم

 0 يح ءاسن نا بيرغلا » يلوق اذهو كلذ لقا مل ةديسلا
 ( نأ ) نم رهظي اذعو اكورب لاق مويلا ٠ 0 قالك 00 "تم ةعطاة طنا تاك
 ا 9 ا لا لجرلا مساقت دهنلا كالذإىف ناك ةأرإل

 لئاوا يف ابحي رشت ةأرملاو لجرلا براقت نع تملكت ام دعب اضيا يلوق دح ىلع وهو
 قرف هقفارب ىحيرشنلا قرفلا اذهو » كلذ دعب امهم راقت مث اهطساوا يف امهنيابتو ةارحلا

 ةنادنل نان ىف فاقلالا تالاوركلا كرك لا ةنمو ةيئدالاو ةلقاعلا ئوقلا يف

 اهترضح لوق ىضتقم ىلعف « مرهلا نس يف نابراقتي مث غومبلا نس يف ًاريثك ناقرتفي مث
 وح يحي رشت امهقارتفاو ةأرملاو لجرلا بارتقا نا ضيا لوقلا اذه نم مهفي نا بجي

 يف قرغلا نم نيلوقلا نيب ام ىنخي الو سكملاب موهفملاو باعلالاب امهقارتفاو امهك ارتشال
 موهفمو .ةجينن يمالك موهفش ظذللا يف دحاو فرح ةدايز ألا امهنيب نكي مل ناو ىنعملا
 يالكل ضقانتلا ةبسن يف ممولا اذه ببس وه لقنلا يف اهنم طنا اذهو ببس ابمالك
 وبس طخ امترضح نم هنا يف كشا الو مولا اذهةلازال هيلا هيبنتلاب يفتك | ماقملا قيضاو

 ناهي ةآرملا كاعيف اجار ملا تاداعلاو ةضايرلا و ميلعتلا نابركنأ الو

 بابسال ىوقلايف ةتواسلجرلاعم اهيف تواست اذا اهناب اقاطم ملسا ال نكلو اهرب مدختست

 لامفالاو ىوقلا نا لسن انك اذا اذه اهتابجاوو اهمايلباقو اهني وكت يف ةيرهوج اهدعأ
 ”نفك مهنم رثك او لاجرلاكهاسنلا اهماعت يتلا لاغشالان ا ىرت الأ ءاضعالا نيوكتب ةطبترم

 ينل اقميف تلق اك ايف لجرلا يي 00 ةأرملا عيطتست القي قيسوملاو مسرلاو خبطلاوةطابخلا

 اهات ادام لغات كاتو ةضاب ال ميلعتلاب هل امتاواسم سفن نا ىلع . ةقباسلا

 ضرف لجرلا ةاواسم هذه ةلاحلاو ةأرملا بلظف نب وكتلالضا نه اهملع ةعنتمم ردن اميفألا

 تابجاو اهملع نال اهردق نم ةطحي ال اذ هو هيف اهنقو عيضن نا اهل زوجي ال ليحتسم

 ةيعامجالا ةئيطا يف اهقوق> معلا مم مايقلا تنسحأ اذا اذ ةئيم رتل

3 

 '.اييومتي ل ىتش تاضاوتعا 4“ ر ةديسلا ةلضافلا ةرضح يلع تضرتعا 00
 د # ا

 ةبص قولك . ىلع ذرلا بوجوو. ينايصخ ةرثكل اباضتقلب اهبل كاولتا ى ١ نإ لا ماقملا



 ةرشسع ةينأثلا ةلاقملا ءاضن ه« نابواسس لهو لجرلاو ا /٠ ١

 هلوق ين اكاهبيصيو هيف رصقتف هاوس ام ىلا اهب خمشي لغاش ُةنع ابلغشي الثل ماقملا اذه
 لاقعلا نم برض ةباصاف اهسشم ىشع داراف اطقلا دم>

 ةثاملاماظنتا ىلع اصرح كلذ لكو ًاريصم وسيف اهقوقح اهفوب الف ةنع لجرلا لهذي الثو
 فتقيف مدح ةأرملاو لجرلا نم لك ةفرعم نارمع اد ناجنألا 0000 د ودب ةدلا

 ريصن ريخو "نمل اريصن كلذب يتددعي نا تادينسلا نم رظتنا ت 1 ا
 نيقيلاب تكلا هو افص وحكم ل ا

 نال هباوبا نم عوضوملا لخدا ذا ًنهنع عافدلا يف يطشني أبي وصت نهنم ىرا ناو

 لباقا فيك لعا ال نكلو . ريصن رش نحل نوكي باوصلا بيلاسا ريغ يف نهنع عفادملا
 نعالعم ىتلاقم يف ندجو ”نبنا تامعاز ىلع "درلل نيدصت يثاللا تاديسلا تارضح

 ناهذا يف نظلا اذه محتسي نا نم فوخلا الولو فينعتلاو موللا ماهسس يوحن نقوفف
 نفر صنيف اهدهع مداقتل ينلاقم ةقيق>نيسانتي و 'نمناريصن تاللاقم ”نينعلاطع نهروبمج
 يحدميف نيمانطا ءاقل ركشلاب نهب اقم ىلع ترصتقال "نبملع اهف لماحتميلاب مثولا ىلل
 لا و د هنم ماد 55 0 ىرا ال يذلا لعل 0 0 تينفتساو

000 
 د

 سي

 لجنلاو ةأرملا نيب قرفلا نا يلوق .ي.٠.م ةلضافلا ةديسلا ةرضح لع تركنا )١(

 ةضايرلاو | 11 سقنا ىلا يل "الع تبعذو ةرطفلا لصا نم وه اما ىوقلا يف

 امرابع قيشرب تلاق ثيح ضقانتملا يي يمالك نم اطوق ديؤت اهنا تمعزو تاداعلاو

 : اكورب ةمالعلا عم لئاقلا وه نلدلاوأ ٠٠٠ ةبغقانتم هلاوقأ ضعب نا لوقا نا ءيبرنجا 2

 تناك ةأرملا ( نال ) تناك اًثيدح هيلع وه امع ادق ءاسنلا يف ةمجمجلا عاستا ةدايز نا

 كلذ نم تدرطتساو « دهعلا اد دايت تك ١ لابعالا لجرلا مساقت دهعلا كلذ يف
 وأ هلثم تيقبل نامزلا اذه نا ةعماقملا هد امل تماد ول هنا نم عناملا ام لدقلا ىلا

 اهنا ًاوفعف ينعلقتلا حص وأ يلعةجحلا منوم ةم دقملا ت>ص ول ةجيننلا معن لوقا «ةنم ىسأ
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 آلان للي

 ال١ا/ ةرشع ةيناثلا ةلاقملا . در + نايواسني لهو لخلاو ةأوملا

 امةمقتح هل ةدعاسم هئاقتزا يف لجرلا ةعبات اس قيلي ينفلا قيقملا :اهعاقم يف ( ةأرملا)
 ةيجراخلا ةايللا بعام اهل لاذي اك هب ةلخادلا ةايللا قاقم هع ةمتحا لاا ل

 مهتحارىلع رههس وه 21-5 عبط نع اهرب دو اهونح يح انج تحن اهدالوا ةنضاح

 ثيح نم فالتخالا اذه ةبسن يف ثحن لب ©«ةفرعمو ةقلس نع هماذقاو هعش

 ايلقعو ايدسج ىوقلا يف امهتوافت
01 

 د د

 ماعلا اذه خراتب عباسلاو نحال هيددعا ق"ترقن قانرعالا فطتقملا غارق عب

 نييعتبطلا:ثحابس ةصالخ اهتمض .©:نايروانتا لعو لخبلاو ةأرلآ » ناوع تحد

 ملاوقا نم دروا ملو نيمدقتملا لاوقا نع رظنلا اهف 'تفرصو نيرخأتملا قالخالا ءاملعو
 زاتخالا عوامب ديبقتلا لك يسن تاديقو دا ششسالا ال دارطتسالا ينس لعاأ ريس 621

 ايف الا بابسالل ضدرعتلا ةقاطلا ردق ىلع تبنتجاو ةررقملا عئاقولا رك د لج كيرا
 نونظلا ةرثكل الحم نولوقتملا اهيف دجي ال ةرئاد يف عوضوملا رصحا كك كلذ لك . ردن
 ضارغالا فصاوعاهشدختو ماهوالا بهايغ اههجحن نا ةقيقما ىلع اصرحو عازنلل امسح

 لبق م يه ذا

 هنانب يدي ريرملا سلو هيدخ حرج ميسللا تارطخ
 نرم دشا ىثنالا نا فلس ام يف انلق اك ناويملا عئابط ءاملع هركرق امم نارتو

 امهننب ناكام يف ُهل ةيواسمو ةيلاعلا تاناويحلايف ةنم فعضاو ةلفاسلا تاناويحلا ينركذلا
 رايت ناو -لفاشلا ناويملا تافلصت نم زك ذلا+ لع لقناللا زاشما نا كلذ: نم انين ا

 ةتيلطا تانيب ةشئابأب ااضفما كانه كاد ناو قالا تار ين
 ةحارصلان م هيف ا لصفلا لوقلا نوك» نال فاك نايبلا اذه نا ”تننظو . ةيلقعو ةيبداو

 اهدنع لاقي يتلا ةيجولوكيسبلاو ةيجولوب زغلاو ةيحب رشنلا ةلدالا ىلا دانتسالاو حوضولاو

 ثحبلا دنع اهملا فاتخم ةدعاق هلعجا نا الا تدصق امو . بيطخ لك لوق ةنيهج تعطق

 لب ابميلعت لامهاو ةأرملا ريقحت بوجو ىلا ريشي فرحب هيف تيتا امو عوضوملا اذه يف
 ةرمهأ ىلا هبنا ناو ةيعامجالا ةئيمللا يف قيقحلا امماقم نيبا نا تدصق كلذ نم دضلاب



 أ د لاننا تلاقملا قر هل ناو انتي رو لكنؤلاو :ةأزملا اء

 قامو يلع ءادتعا يلوقنم تريغو يلوق تادباو يناراشإ و يناز انع تبضتقاف كلذ

 لب *يش يف اهنم د د راناو كاز نأ دبش اهنم نهو برحلا هذه ران انني تلصو نمل

 ةاماحت عقاولا رب رقت نددعينأ نم عفرا نهف 00 رشا 2وااوأ الجر اف مادقا يبارت

 ًافاححا فاصنالاو

 001 ا اهوا يناغ ىلع حلصلا عقو دق
 "0 ىلا ماس . اذا ذل لالا ردي.ال
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 يل #

 0 اعلا يغتشاو ديرا اك ةأرمل دانا لاواكرا قادم ابق

 ةاييغأ ةأرملا قلخ مث ةب رجتلا ليبس ىلع رار قلع هنلازا 3 لكم الاء تدخلا

 لعجاو عوضوملا اييفاخلا مشجتا مل اناو كلذيل نب نم نكلو قرا ةئيطنم 5

 فصي خرْؤك ةينوجلا تاروصتللال ةيعيبطلا مولع ًاداقنم 0 رعالا ءابتسل ندع
 الو هيف يعيبطلا اهماقم ة ةفرعع تاركا ف ةارلا نأش مفر ءاغتب د لاول لبتلاو عئاقولا

 يواسنت' نأ نم عناملا اش الاو لوقلا يف نيصلحملا دولا هلال ةلعاا يل بنذ

 اهيلع ىوقيو اهقوقحب ةنجحلا عئارشلا 0 هيلع بلغتت مل اذالو اليرا هازل

0 

 يف ةرطغلا لصا نم عبطلاب نافلتخم امهو ةاواسملا هذه 0 0
 ةأرمل 00007 | للك لجزا ةاوانم ةأرملات لطف :”تابجاولاو تانلباقلاو 0

 ااا ر ةرالا هذه تاثان سانا نضع لراح 3 حا قفار لقمر

 00000 يضدملا .ةنلتخلا دسملا ءاضعانيل يواسي نا لوا نم لثك
 لاعفالاو ىوقلا فالتخا بجوب

 ةتبسل فرعن نا دسملا ءاضعا نيب ررقت اك فالتخالا اذه ررقت دقو نذا انيلع قبف

 ا ف فالح ال ةناث ضايجالا مسجلا يف امهتيمها ثيح نم كلذ يف ثحضن الو امهف
 ءايضعا نم وضع لكم نا اي ةمادبالا ةثملا لاكك موزلا ديدش بم ل

 اهعضن لب » تلق ثيح ةقباسلا ينلاقم يف كلذ كرا دقو هلاك موزالا ديدش دسجلا



 05010ا 1 ١ا

 4 ندعزر# زنررزرانة سس قيم ىو 0: ا يمض خضور

 ان  ةرغم اقام قطر ناموا ف نيل لا

 ل تيناثلا تلال

 در * نايواستي لهو لجرلاو ةأرملا
 ش2

 اوضرعأ ما اولبقأ كنونج ىنمو اوضوق ما اوييَخ كريض يقم

 ١ وضر مأ كت اشو تمعزاك اوطخس هلهاو نامزلا نم كاضر معو

 . ىباضغ نهرودخ حرم َنْرَرب لالدلاو فطللا تاوذو لاجملا تابر لاب ام

 يوي نم ملظاو . سوسبلا برح نه ىد عأ اب رح يلع نحتفو . اباتعو امو يننعسوأو

 رهغب ال .انذ نيتح يف تيكمرارالو ركع ”نعدش تيا
 لماحتلا دصق نم « نايواسآي لهو لجناو ةأرملا » يتلاقم يف َنيأر اذاموأ

 راطقالا ين نسج تانب نجهو قوبلا يف نخفن ىتح ”نهقوقحب فاجحالاو ”نيلع
 يدهعو داس آلا صب رت يتأوانم يف نصب رتو ةره لّوال تاقفتم تاعاج ىلع نلت
 نمط ًاراصتنا لاملا هب دههشو مقاولا هررق امب الا نيف رتنآ مل اناو . ءابظلا نم رفنا نهم
 نيماظلا موقلا نم

 ا نهقوقحب فرتعا مل ما نيسساحم فصو يف غلابا مل ما يس ف
 اوتو , .انقلا رعت تاجخأ اذا فيملا دوده نم موقأ امالقا امل اورسو » نيمف لئاقلا

 ءارطالا اذبم نيجعب الفا . « بواقلا يف ابهاهحس تنر اذا نهظاحل نم مقوأ تانعط اهم

 ةئيطا يف ابماقم هب ا اهمس الو » اضيبا لئاقلا تسل

 كذب و ”هاوس ةرئاد ىلا لواطتم ريغ هترئاد يف امهنم لك لامعالا نيعساقتم ةيعاتجالا
 ةاواسملا فيس نيضرب الفأ « يناسالا عاس لا ما 0 يلا ةلئاعلا ماظن متي

 )» * يش نويضرب ال٠ اسنلا فرو نس ل ض

 انيلع ترنفا ا اهحماس ) مقرب تاذب يم امو ةعقريم دب ١ ةسسدرمالا يف لعلو

 تاالسلا ضع ىلعدر يهو ١8407 ةنس فطتقملا نم رشع ياثلا دجلا يف ترعن )١(
 ًاضيا فطتقملا يف رشن مالكب ةقباسلا ةلاقملا ىلع نضرتعا ْيآَللا

 ةبعادملاوا ةرظانملل رشلا كيررحن دنع كر كل ركل وا يقيقملا بتاكلا نا ىلا ةراشا (؟)

01) 



 ةرشع ةيداحلا ةلاقملا . نايواستي لهو لجرلاو ةأرلا 0٠١4
 مالا ثادحا يف اكو ةلفاسلا ةيرشبلا عورفلاو ةيناويملا عاونالا ضعب يف اك ًاليلق كلذ

 يفو ايلعلا ةيناويملا عاونالا يف امأو رما لكي ف نادوتسي نيفرطلا نا ذا مهخباشمو ةنددتملا
 نوكت الو اييداو ايلقعو ايدسج رك ذلل اءاد ةبلغلاف ولا ىهتتم يفو ةيقترملا رشبلا عورف

 ال نا لبقتسملا يف بلطنف هيلعو . عوبطملا سكمناو عوضوملا بلقنا اذا الا كلذريغ
 انبلط امريغ نيضرب انءاسن نا نظن الو مهني واسي وأ انااجر ىلع نيلغتي نا انثاسنل رّدقي
 ءامترالا نئس نم ندهع ام ىلع ءانب

+ 

 انو دن

 ابهمف مكحلا ىلا اندشربو ي هدطلا ماعم يف ةلآسملا عضي ماعرظن ةداسلا اهمأ اذهف

 0000 1 لا ىاملالا روهتوش لف اك ةأرملا رحم الف ًالداع انيحص كح

 60 طناق فوسليف لوق وهو تاقوالا رش نم اهما لاقو تاوامجعلا تحن ابلعج ثيح
 ا( 17 2 لالا رصعلا ةفشالف دخلا يوسنرفلا وردي د لغف اك اهميظعت يف غلابن الو

 هطخ لمريو حرق سوق يف هماق طغي نا هل يغبني اهنع ملكتي يذلا نا لاقو لجرلا قوف
 قيلي يذلا يتيقحلا اعاقم ىراهعضت لب را ل |قحلا دل

 اد ارا ف لجرا عاجلا ةئمبلل امزال ًاوضع قعأ هيف تانج عدلا واط

 اانا 007 الي للذي وه اك ةيلخادلا ةايملا قاشم هنع ةفنخم هلاك نم صقت ام ةممتم هل

 رهسي وه اك بي ذهنو عبط نع اهرييدتو اه ونح يحانج تحن اهدالوا ةنضاح ةيجراخلا
 ةعزانملا اهمدجن ال ام يه ةعزانت ال . ةفرعمو ةقيلس نع همادقاو هيعس نيعب مهتحار ىلع

 , لامعالا نيعساقتم ةيعاوجالا ةئيملا يف ابءاقم هب اهل فرتعا اقح وه اهسخب الو اعقن هيف
 يتلا ةيرشبلا ةلئاعلا ماظن متي كلذب و هاوس ةرئاد ىلا لواطتم ريغ هترتاد يف امهنم لك
 يناسنالا عامجالا ما ين

 كلا كل خلا ليو اننا داملا فرك نكو (1)

 مود تم ل تلم مبسم



 6اس ورع طرد اللا ةلاقللا »ناي رواشتب لدو لكتلاو ةارلا

 ىلا برقا اناك ًايظع ةأرملاو لجرلا نيب قرفلا امف فتاك الل ةناف كرادملا ةعيفرلا ايلعلا
 نالملا ناكل و وهو خللا براشملاو تاساسحالاو راكفالاب امهفالتخال فالتخالا

 لي وط ناز دنس كلذ للا ءاكحلا هبن اكةنسف ١ ةنسم لي ازتلا يف كخلاو ىرتلا نكس ياكل

0 

 ةببس ًايلقعو ايدسج ةأرملاو لجرلا نيب قرفلا اذه نا نوعّدي ةاواسملا ءاهعز نا لع
 ايواست ةيبيذهتلاو ةيشاعملا اهللاوحا تواست اذا ةناو ميلعتلاو ةضايرلا يف امه.واست مدع
 ةرباغلا روصعلا ينف . هلحم يف ضارتعالا اذه دجن ال رظنلا انققد اذاو . لقعلاو ةوقلا يف

 فو رغالا3 ا ماعي 1 نكي ل لبجلا تارلغ ينةقزال مالا ل

 0 تا نيونللا نسا دا ةندامتملا نادلإبلا يف دج مايالا هذه
 نونقلا ىلا انرظن اذا مويلا لب بيذهملاو ميلعتلا ةجينت قرفلا اذه نا لاقي نا حصيال

 نت اب روا يف قسول نفك ضيا مهنم رثك او لاجرلا اهماعي اك ءاسنلا ابداعت ينلا
 كا هم رك عل )| كه تامل 3 لع نأ 7 لاجرلا م 0 نعبن قم ءانسلا ل

 0 ١ ادد نما تطتساوا هق تملا م هب

 اههسفن خبطلا ةعانص اذكو ريوصتلا نف نع ًاضيا لاقي قيسوملانف نع لبق امو . لاجرلا

 ةبسنلاب نهددع نا عم ةنبملا هذهنيطاعتملا لاحرلانب راس نا هل من نآلا 0

 لب طئاسولاب ةأرملاو لجرلا يواست مدع سيل هاوسو اذه يف عناملاو ًادج رفاو مهددع ىلا

 1 ا تانلاو نانملا ١ مف 7 يتلا سرادملا يف ىرت اك تايلباقلاب امبيواست مدع

 نا عم كلذ دف م ً ةئنس *١ نس ةياغأ نايبصلا نسب ؛ مدقت م تائلال

 ةيلباق مهنم كعا ”نيمبط نم ؟نربناللا الا كلذ كبس انو .ةرانلا قاد -او طئاسولا

 ؟.هةبسو .تارداق نهعبط نم 00 نسلا اذه دك مهنع 507 نا(بحو ال 5

 نم ةعرسلا هذهو مهم ىلا ةبسنلاب نهومن ةعرس ىلع ليلد ةايحلا ينس لوا يف نايبصلا
 ٍ مدقت ام يف انلق اك طاطحتالا تامالع

 عاونا ضب يف ألا ىرت ال ركذلا ىلع ىثنالا ةبلغ نا مّدقت ام عيمج نم ةصالخلاو
 قوف ناك ام يف الا امهيو است ىرب الو ىلفسلا رشبلا عورف ضعب يفوا ىليقسلا تاناويحلا



 ةرطع ةيرداملا ةلاقملا : نايوانبتب لفل عيل او ةأرملا #١٠

 ه ىلا صقانتي مث هه ىلا 2 ١١و ”<8 ىلآ 5١ نس نهالو ١” نا نس

 ناد نم عرب او دع للا عك نيم نم

 0 111 بس ةمجحللا مجح امأو
 غوابلا دعب قرفلا اذه ديزي مث دحاو رسيتنسب ىثثالا ةمجمج رئاد نرم ريكا ةدالولا

 كلذ دعب يثالا ةمجمج ومن فوقوو لجرلا ةمجمج ومب رارمتسال
 ىتتالا غامد نعركذلا غامد ديزي ( ركوك ليدعت بسحغل ) غامدلا نزو امأو

 يف ١١٠1و نينس ” نس دنع ,/١و ةد>اأو ةنس نس دنع ه0و دال د امارع قرا

 كدا نسلا دعب. نم قرغلا اذ ه صقانتي م ٠ ٠ ىلا ؟٠ نس نم !ةهوا١١ نِس

 هوب ةأرملا غامدو وعلا ى متم كنعان زو لدعم نم امارغ 44 مر رطا يف لج حرإا غامد صقنيف

 ريض اذه هنمو ةيبدالاو ةلقاعلا ىوقلايف قرف ةقفارن 10 نار

 ناب راقتيمث غولبلا نسيف تايلقعلا يف ًاريثك ناقرتفي م ةثادحلا نسم يف باعلالاب ىف + ايلاوا كذا

 ةيدغتلاو ماظعلا لكش يف تاقورنل !| يقاب يرجي ادي هللا | ةدديه لعو : مرا يف ةيناث

 رك دولا نينملا يف ١1و ؟ذلا نينحلا يف !*5 وهف ضبنلا اماو .حلا مدلا ب كك

 « نس نم ةدحاو ةضبن وه رك ذلا ىلع ىثنالا ضبن ةدايز يا قرفلا اذه نأ مهمغم
 00 ١021و 58 للا ؟١ نس نماالو ١* ىلا ١5 نس نم تاضن 0

 حرشلا انب لوطيوو . لا نش نماو < ىلا هد نم ه من ه٠ نس ئااو

 رم اهب ينتكن كانا تاي تاقورفلا يتاب ءافيتسا اندرا ول اًدج

 الكس ةرشع يتثالا 00 الا ضب يف ك ذلا قوت قالا نا مدقت امه ةصالخلاو

 قرفلا غابي اميح وهلا ىهتتم ىلا ةندمتملا تايعملا يف كلذ دعب ركذلا .اهقوفي م ىلوالا
 , مرهلاو ةخوخيشلا يف قرغلا اذه صقانتي مث هو ٠ نس نيب نوكي اذهو ٌةملفعم

 اهعفانموءاضعالا حي رشتو ناويحلا ةلباقم لعنم ةكر ملا ةمدتتلا تالفحالملا هذهو
 لفسلا رشبلا تاقبظب نم ادعص املك اقرتفي نالىثنالاو رك ذلا يا ناسنملا ليم اذامل انت

 ةيواستم ةأرملاو لجرلا نيب ةيبدالاو ةيلقعلا تافصلانوكت لفسلا تاقبطلا ىنف . ايلعلا ىلا
 تاقبطلا يف كلذك رمالا سلو فالتخالا نم قافتالا ىلا برقا امهإلك اناك كلذل



 ١1 . ليغ اكلاللا ةفيماش لدذ رحال ءأللا

 مهف ريغ 1 مهتمجمج هادم ع رشدلا لافطا نوهمشي ةصاخ دورقلا راغص ناف

 لكشلاو تازوربلاو تاضافخالا ودبتف ةنيابملا رهظن لئنيحو نس || عم دل درقلا تانص

 ”ةسارش دورقلا دادزتف قالخالا يف لص كلذكو ةمججلا نع هجولا زوربو يوازلا

 نم للي اك دونسلا دالوا اضيا اذكهو سلا يف ثذاز الك ةيبرتلل نعذت الو ةراسشر

 اذاف امهملع ديزم ال بيذهنال ةيلباقو ءاكذ سرادملا يف نورهظي, مهمناف اهم قو. تاداور

 نكي مل نأك مب ءعتلاب هوبستك | ام لك ا ورسخو ةسيشحولا مهقالخاب اوقلخت ممدشا اوغلب
 ا ةككفم نورك هشام ةيدسملا تاعصلا 1 ينعأ 6:كللذ نه يش

 فتيف اهسفن عورفلاو عاونالا نيابت رادقع مهف نيابنت مث ةايحلا ينس لوا يف عورشلاو

 ةماللع كوقؤلاو .: قتترملا رخ الا نضعتلا وعرمتسيو هتطخ يري را لتا 10
 ءاقترا ةمالع وعلا رارمتللاو طاطخا
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 سي #

 هلقاو وعلا ىهتنم دنع يا هل ريكا نك هالو لا قرغلا ظعف ةلخا يفو

 ةناف هناضعأ نم وضع لك ىلا وا هلك ندبلا ىلا انرظن اوس ةخوخيشلاو ةوبصلا نس يف

 ةدالوإ دنع وللق فيدل مث ةينينجلا هو ني :ام قرف دجو ال

 ةخوخيشلا يف ضقانني مث ةلوهكلا يف ةمظعم غابيو
 "وعلا ىهتتم اغلب اذاف دحاو رميتنسب نادلو: ام دنع ةلئطلا نم لوطا نوكي لئطلاف

 مهمفعب ليدعت بسح ًارتميلم نيئامتو ةتسب اهداز ةأرما يهو الجر وه راص ىتم يا
 دعب يواسنلل ناليم مث (رانيب وت ) هريغ ليدعت بسح ًارتسيتنس رشع ىتئابو ( تاتاوك )
 ةأرملا تول ىطتب لجبل نال

 امارغ سم٠ اةيوح دولوملا نئلطلا فز وزلدعم ناذ نزولا هلر اقم. نس ةججشلا ل
 ىلا كلذ دعب ناقرفي ايقو امارغ 0٠# ىثنالا دي زب ركذلا نا ينعا مارغ 94.٠٠ ةلفطلاو

 ليدعت بسح غلي و ركذلا ناحجرب ًادج قرفلا اذه ديزي مث ةرشنع ةيناثلا ةنسلا دعب ام
 ا ةخوخيشلا يف صقانس 3 ” تاما ,عركتلج ىلا ةعبرأ نم ( ت تاتايك) مهمغعب

 ١5 نس نم تامارغ وليك "و ٠7 ىلا ؟ نس نم ا قرغلا اذه نأ مهضعب



 ةرشع ةيداحلا ةلاقملا . نايواسني لهو لجرلاو ةأرلا ٠
 بوعشلا في ةتبلا ىرث ال ةنكلو ةرئاغلاو ةرضاحلا ةلفاسلا بوعشلا يف انايحا ىرب دق

 امئاد ةأرملا ىلع لجرلا زايتما يا كلذ سكع مههف ىرب امتاو ةيلاعلا
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 ةجيتنلا سفن اضيا دجن انهو . نانسالا ثيح نم ةلأسملا يف رظنلا ىلا نآلا مدقتنلو
 يف لجأ ىلا ًازايتما روك ذلا ىلع نزع ثانالا نا ينعا عاونالاو عورفلا يف اهاندجو يتلا

 نايبصلا "نفي تانبلا نا اوركذ دقق . ءالؤهل كلذ دعب زوفلا بتتسي مث رمعلا "ينس لوا

 نس نم تنبلا نا اومعز نييجولوب ورثنالا ضعب و . ةنس ١١ ىلا ٠١ نس نم لوطلا يف
 000 1 هللا دعب انلأولا. ةنسلا يف ىصلا نم رثك .١ الطرء تسكت ١؟ ىلا ٠١

 اا دافعا كالذك نااغاوا ولا ىلع نورمتسي روكذلاو ن دقي ثانالاف
 ”نفيسلا هةية رم سَع ينثا نس هن اغل تايدلا نا 1 عم تانبلاو نايبصلا أهمف عمت يلا

 نوقباسلا مث نايبصلاف كلذ كعب امأو < ءاكذ مهقعي و نايبصلا

 م اذهو ًايداو القعو ا لخلا نم قدس وعلا ف ةأرملا نإ مدقت امن دافتسيو

 لاجرلا ءاطبا يواسنرْلا يعيبطلا نوفوب لاع دقو . ةنم لقعا اهنظي نا ىلع مهضعب لمح

 مظعأو نيا مهمدب ناك امل ينعا ءاسنلا نم ىرداووو ا الر اك ناجل كنزا زفنم

 نارك نأ يرورضلا نم ناك ءاسنلا يف امه زم كا مهو ىوقا مهتالضعو بلصا مبماظعو

 ع 00 00 0 د يللا )»ع عمم

 ١ )» 0 ةرمف

 ككثانالا عيمج ين يتولد ثحابم بسح ىربو طاطحنالا ىلع ليلد عيبرسلا وهلاو
 اذنيا# ' اهروك د ىلا :ةسننلاب ةيلهأألا تاناويملا كانا وم ةغرس ىلا رظنلا نم ةقتحم نكع

 طاطخحا ةمالع ليفسلا رشبلا عورفو تاناويحلا يف ىرت يلا ومملا يف ةعرسلا هذه تناك

 رثخ حرش ناونع ثحن هانب رع يذلا هباتك ين رنخب لاق . امئاد وعلا فوقو اهسقعب ةنال
 هكشدلاو دورقلاو تانا اويحلا راغص نا وهو 5 5 مان ةعيبطلا يف نأ » ةصنام 5١ ةحفص

 لقعلا ةيلباقو هم ا نب ركتالا ف نيعلابلا نيرا نوماشنب ا مهعسلج ىدا نم مث نيذلا



 فو ةززعف ةيدالللاتملا . نانو اشتي لغم لجرلاواةارلا

 ةماقلاب ناري ال ناسنملا داكب نوغتبلاو نامثؤبلا

 كاع شن اكك ل هاياورد قيطرلاو ةارلل ية ل

 ةديدحلا اينودلك .يلاهال ١؟هو نيصلا لهال هه و ( سيفد ) ايلارتسأ يلاهال لجرلا

 ايناطي رب ناكسل ٠٠و اسنارف ناكس مومعل 0٠6١و وميكسالا لئابتا 5١و (اكورب )
 ظعا نوكي لجرلا بناج نم قرفلا اذه ناحجرو اكورب لوق ىلع زيراب ناكسا 51و
 ا نسفابو تالا ا كعشلا ناك
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 هلا ةروصلا يف لاجرلا/ نمشي نادوسلا يف ءاسلا نار كنس

 لقا نوكي : ةأرملاو ل اجرأا نيب ةرهاظلا ةروصلا فالتخا نا ةنم دافتسي امه كلذ يهاضي ام

 2 9 ناك ةرضاحلا ةافاسلا لئابقلا يف مويلا نئاكاوه اه نا نبعشلا نك

 مدقلا يف بوعشلا ضعب نا كلذ ىلع الياد يبولد هرك ذ اممو . ةرئاغلا ةلفاسلا لئابقلا

 دقتعن انك ناو نحنو . حلا ايب وزو ارطب ويلكو سيماريمسك مهماع نكح ءاسنلا ناك

 ايا دضلاب دضلاو ءاقترالا تابرورض نم ةأرملا لع لجرلا ب تلقت يهو ةدعاقلا ةحص

 نوكت نان دعب هل هازل تاز اللا طاكللا رعد 0 يذلا داهشتسالا ةحضصادتسا»

 يدايتعا ريغ غوبنل امإو ىولم ثرال امإ:ىرخلا تاطالا قل تاما قا

 ماكسافب ل وعلا نك نانا طاق اليد شيلا كالا "نمايقو

 نم ادج مفرا مهو ةكلم مهملع يمت نبذا اقويش ىلع حملا اذه قلت نأ بج لاو

 مه مثو رخخآ بعش لك نم مفرا مث لب لوقلا اذه هيف مهعضي يذلا ماقملا يف اوفصون نا

 بلاقصلا لاجر"نأ'سورودود ا . عزانم 5 ءاقترالا رامضم يف نوقباسلا

 لجرلا نيب قرفلا ناف نامورلاو نانويلا كلذ فالخيو نييماشتم او اك ميدقلا يف مث ءاسنو

 ا باج ًايظع ناك م هدنع ةأ ًارملاو

 نه ةمجم ةعس ةمسن تناك خيراتلا لبق تا يلا لايجالا ءاسن 8 :را بنرغلاو

 اكادهعلا كلذ يف تناك هأرلا نا ةنما راغب اذهو كور لك مويلا ءاسن يف اهنم ملف
 لجرلا ىلع ةأرملا زايتما نا مدقت امم ةصالخلاو : فيما نق ىف ابنم 0



 ؟ عا دانا ةلاتملا ةناوالف :لشو لكرلا و ةأرما 2 را

 ال دس اهتم ىوقا ةرورتضوناك اهنمارثك ١ ةوقاذلو و ةأرملا نم

 يف ىرب كلذو ثانالا نيب ُهنم دشا روكذلا نبي قرفلا نا انه هيلا هيبنتلا يغبني امثو
 مب نوفرشي ةدحخا ولا ةلثاعل نم لب دحاوأ :١ ثعغشلا: نم لاجرلا ناف تان لاو ناويحلا

 5 طخلا ىدح ةقواسملاو 00 ةيلضعلا ةوقلاو رعشلا نوأو تاماقلا يف ضعب نع

 الإ اك ءاقترالا تامالع نم نياشلا ةدشو . صعب نع نهضعب ءاسللا قرت | ادح نك

 بهدملا اذه ءالع لع ىف

 د
# 

 عورفلا ثيح رم نآلا اهملا انرظن اذاو . عاونالا ثيح نم ةلأ لا يف رن اذه

 عاونالا يف اهاندجو يلا ةجينثلا سفن دجنف ةفلتحلا بوعشلا نيب ةلباتملاب ينعأ ةيرشبلا
 7١0 1 ائادلاو ةراضحلا يف قرعا ناسنالا ناك الك لجرلا:نع طحت ةأرملا نا :ينعأ
 يلا حايسلا تاداهشو . اقعو ايدسج ةنوشالاو ةوادبلا ىلا برقا ناك اهلك ةنع عفترت

 1 27 لب وطتلا نم ارا رف ريسلا رك ذ د لح ام رمق دع ١ فعال كذا
 ممريظن نبراحبو مهملع ندس نمماو لاجرلا نم دشا ةيقيرفا جم ءاسن نا هتلحر يف

 اكي ريما لئابق ضعب فو افاج ةربزجو "كفك هر 4قا سوم»# ةد ا نع تنك ..هو

 ىتح دوسلا لئابق ضعب يف ةلئاعلا ىلع دوست ةأرملا نا يلوف ىكحو . ابوك يفو ةيب ونجل
 لجراا برضت اما

 دضعلا لوط رابتعاب دضعلا ملذ :ء ىلا ةيسنلاب دوسالايف دنزلا ملفع ع لوط نا اكورب لاقو

 يواب وروالا فو ءْزَح 7 م ءازحأ ةينامث قرفلاو /36*ه ةئارم | يفو 561 وه ةثام

 يابوروالاف هيلعو ءزج ةئام نم اج نورشع امهمب قرفلاو هتأرما فو 7”

 0000| 04 قرتلاو . ءادوسلا ةتأرما:ىلا ةبسّنلاب دوسالا نم رثك ايدتاوما نم لعا

 لقي قرفلا اذهو ةشحوتملا بوعشلا يف ةنه ملفعا ةندمتملا بوعشلا يف وه نكذملا مج

 يف لقا ةماقلا يف ةأرملاو لجرلا ني قرفلاو . ىلغسلا ىلا ايلعلا لوصالا نم انلزن الك
 تلتاوك ليدعت 0227 ارتي ريك تايلر ايدو للا قيقا دعو العلا ياكم ىلغسلا بوعشللا

 0000 0 ك1> نم لقاوهم ةلفاسلا تنوعشلا قامو رانب وت ليدعت .بسح ًاراميتنس 5١و



 9 2 ةرشع ةيداحلا ةلاتما . نايواسني لهو لجرلاو ةأرمل
 نيد ضر الا هلق لقوا الو تيا ال انجل اذا رك
 غامدلا ةلاح ةعبات ةلقاعلا ىوقلا نا رّرتملا نف لقملا وأ يورك دي لا

 يفةنطا رك كلا ظظعا مدت اك يلايلا ناويللا وهو هف'وتلا هذه طرا

 نييعيبطلاو ءاكملا عامجاب ىثنالا نم لقعا ركذلا نك كلذلو ىثنالا
 ةببسو ىضو ل جاتحما رصاقلا ةلماعم ةارملا لماعت ناىع عئارشلا عيمج تقفتا دقو

 ةارملا تحض دق عئارشلا هذه نأ نوعذيف ةاواسملا ءامعز اماو . شطلاو ةمخلا نم اهم م

 ةيلقتم ةيهال اهماب ةأرملا قالخالا ءالع فصوو . لاجزلا مم امنا اهونس نيذلا نال لجرلل

 كسمتلاو هبشنلاو دانعلاو تافارثملا ىلع ةعوبطم اهما ىلع مهعيمجو لجرلا نم رثك | ةطّرْفم

 ملاعلا اكورب لاقو . ةنم رثك ١ فاوخم راذبم اهنا ىلعو لجرلا نم رثك | ةميدقلا تاداعلاب
 نييعيبطلا ريك نب ورد .يأر اضيا وهو: لجترلا نم اكاردا لقأ ةأزملاا تانى قر 7

 غلي لهو وه قباسلا قباسلاف ايراجت نا ةأزلاو لجولا نا انعم امالاق عل د

 ا عيلضلا واش علاظلا
 اهنا ًالالجرلا نم رثك ١ لمعلا ىلع رباثت ةأرملا نا عانمعلاو راجتلا نع يتولد لقنو

 قف '- ايلقغ نوكم نأ نم رثك ١ ايكياكيب نوكي نا. نمايلخ رت
 لاجرلاك ةطوطخلا بتكلا فص نسحت الو ةعوبطملا بتكلا فص ةداعا نسحن عباطملا
 ةرخأتم تدجو ابوروا يف لجرلاب ةأرملا تسبق اذا ايضيا لاقو . مريظن اهمهنت ال اهنال
 صيصاقالا ةعلاطع, يه لذتشت معلاو ةعسلغلاو خراتلاب لغتشي لحرلا نيف: نورك ك2

 نضهنف ءاسنلا رطاوخ يف ةروث اكريماو اب رورا يف مويلا لصح هنأ معن والا 7

 راع ادعتع اراك كفو ةيلفلا كارلا مهنعزانيو اهم اودرفنا يتلا لامعالاب لاجرلا نيلاطي

 تاعرتخم ريغ تاداقم مهتاوطخ ىلع الا نرس ”نهنا لي ال هنا ريغ تابيبط نهنم ليلق

 كلذ نم رثكا ”ننطتسي "نك اذا ام انني. نا: ليقتسملا لو
 الغلا قنالا لع رابغ ةياعلا عاونالا يفركذلا ُ دقت امن ىلكالإ ار ةصالخلاو

 ةجراخلا ةيتابنلا ةاّيِلا نيب ةبسن دجو هنال اضيا ةيلقعلاو ةيلضعلا ةوقلاب ةجيننلاب و ةيذغتلا

 رثك ١!ىذغتب ناك | لجرلاف ناطاسلا قت حن ةعقاولا ةسنلا ةايحو ةدارالا ناطاس نع

0 



 1 صان ةلاقلبا . نايوايش لغو لجرلاو ةارملا, 8

 هلقمب ايحي لجرلاو اهنطاوعب يا اهملقب ايحت ةأرملا نا ليق اذهلو لجرلا يف ُةنم ةأرمل
 اذام ةنم مهني اذهو لجرلا فال رسياالا نم ريك ١ نمالا ةأرملا غامد فصنو

 هاظ اذهو نيءلا تاذ بهذي يا نمايب لجرلاو راسيلا تاذ بهذت يا رسات ةأرملا

 اك ةيايع لجرلا ينو ةيراسي ةأرملا يف ريرزتلا ةكرح ناف اهرارزاو امهمايث ىرع يف ىتح
 ا الو لجرلا ني فالتخالا نا ىلع لدن اذهو . امهملا رظنلا لاسرا نم هققحت نكع

 ةيبيرقتلا وا ةيراسبلا ةأرملا ةكرحنا لاقو كلذىلا رظنلا هبن نم لوا ينولدو .عبطلا لصا

 عورف فو ه0 01ك  تاناوب 1١ يف دهاشت 0 0 ليَ 00000 سَ

 ااا لع للد اضرا لو اكةيديعبتلا وأ ةينها لجيرلا هك رج ناوةاداسلا ركدلا

0 

 نم امأو ةأرملاو لجرلا نيب قرفلا اذه ةنم نيبب يجولوبزفو يحيرشت رظن اذهف
 تافاؤم دجوتو . ال ما لجرلا نم اقلخ لبنا ةأرملا له يف اوفلتخا دتف يبدالا هجولا

 لجرلا نم مهنأ امانا ىلإ ل لا اهمدو ةارلإ 0

 (00001 فو اددحنو افتح دشاو انحف 1 ل ار ل

 الو « سفن ةأرملل له » يهو ثحبلا حرطم ةلاثلا هد عماجلا دحا حرط ىلعسولا

 ٠ كدلا نم لعش ددعوا روصعلا نم رصع يف ردقلا اذه غلب ةارملا راقتحا نا نظن

 00 0 ا | ةارملا نا لع وطسراو طارقباك نيمدقتلا ةفسالثلاو ءاكحلا عيمجو

 نحنف . عينشلو عيلاسلو م مذو ا ل مالا مح ءافيتسا ع نع ماقملا انب قيضيو

 ةلباق» لع ىلع اهرثك ١ يملا نب.رخأتملا ثحابم ىلع ةلأسملا ل1 دمتعنو مهلاوقا لفغن كاذل
 ايفارغومدلاب مهدنع فورعملا ناسسالا لاعقأ

 الا تاتاوك لاق . لجرلا نم مئارجلل اباكتر !ءلقأ ةارملا نإ هيلع ققتملانرقملا نم

 فعضو اهجحمن يلا 0-0- 0 نم ااحو اهٌوايحو ابادخ وه ابا كلذ نم اهعنم

 يهو . اهحالس بلاغلا يف وه ءانبملا حالس وه يذلا ميمستلا نا ”هريغ لاقو . اهدسج

 نا . فيعضلا حالس عادخلاو ةليلاو هنم فعضا انيعأل 2 عدخاو لحرلا نم ليحا

 ةنسحمو ةبحم ابن ىلع روهجلاو . اهئايربكب كتلتق كتفعضتساناو اهئاكبي كتنطعتسا كتوقتسا
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 هبه 2 ةرشع ةيداحلا ةلاقلا . نايواستي لهو لجرلاو ةأرمل
 ةأرما دي زن لجرلاو . ةيلهالا تاناويملا يف فورعم وه اك ىثنالا نم : ملظعأ ركذلاو
 ها: ضطادعل ةدرخإ نر نانو هك تح يحعو (رانيب و ) الو[ و

 ثلا ليلق ةناف لجرلا فالخب اهبلضعرتسي و ةشاشهو ةرادتسا اهمدب نكي للا

 ةينامرجودنم ا د تناكفلا ةرراد ضو . ندبلا بلص تالّضعلا رفا

 (رانيبوت )

 لع لذ فلذا (قلد ب لجرلا مدق ا 5 راا مدقو

 لكلا (تاذ ةعيصملا ةيدحالاب كإذأ* ءامخا ناواحي لالدلاو جنغلا ت وذو ظلاصقلا

 لواطتملا
 نع لعادت تاناويحلا ثانا تاوص ١ كلذكك# 0 ةاراات

 اهزرك د تارتخا
 ١ ةتاحالاو ةيفطولا تانازيللا ف 6ك ةناللا شع نم تاو طلع رك

 هناك رحتو .نتنلا اذه يف لحل ةوك اكله رس ومانفلابةساهنةس الا سو و و تا

 ريوصتلاو قيسوملا ينف يف يه هكردت الو وه اهقوفي اذهلو اهتاكرح نم طبضأ
 ضيالا لخزلا ف اشو ( وورخاوءاكوراز ءارملا ةمجيصخ يمك "روفر ا

 يف لوطاو اءاترا لت[ ةكعملاو ( كشه ) 75 هنأ اا قو انكم ارانيتاس 5

 (اكورب ) لجرلا ق اهنم ةأرملا
 وقل يرحب هو. ًالزوكلا كذ' حام: قتالا علتد سلتا كلا

 ١١٠١ ةارملاو 1 ١س لجرلا غامد نزو لدعمو ٠ هاثنا غامدو ًامارغ ٠ نزن

 لجزلا ىلإ ةبسنل ةأرملا دق رغص ىلع قرفلا اذه لمح الو ( اكورب ) ام ارغ ١١ قرغلاو

 0 ٠٠٠١ ىلا الاب ةيسنك نه لجنرلا: ىلا ”ةسنلاب .ةأّوملا ةسماق ناذ
 ٠٠١ه ىلا ذو هاك“

 رغصا ةعيشرلا داقأ هلا ىوقلا فيوم يذلا غامدلا مدقم نييجوأو ورنن ها

 [انكمرارستس ه4 قتلا اذهنو ةرطقلا لعاناع وا انه تاي رينا تا سل

 يف رك ١ فطاوعلا زكرم هيف يذلا غامدلا رخؤمو . ( كشه ) لجرلا بناج نم ةحجار



 رجع ةيداملا ةلاتملا . نانواسني/ لهو لجرلاو.ةأرلا 0

 اذا |. ىف ةظسبملا تائاويلا تانض نم ركذلا لتر ثنالا زايتما نا اد نم افتسيو
 انهو .زايتمالا هجوا نيبنسو . ةيقترملا تاناويحلا تافص نم يطع واما ناو

 ريصلا نم ابناج نيدّوْزَتم هيف ينوعبتت نا كوجرأف بعص كإسملاو رعو قيررطلا
 ا هنلاوءا تالا يف اهنم ر يذلا يف ىوقا ةيذغتلا ةنوبللا تاناويحلاو رويطلا 8

 ةيحالصلاةليلقلا ضيبلات اب ركلأ نمو اهمف م ل ةيذغتلاة حاصلا رجا تاب 1 م ةيفو

 تايركلا نم؛نويلم لجزا مندا نه بسكملا ريميل ا فو . ( ( نراك دك لقأ ال

 ( زسالم ) ةأرملا مد يف 0 ربا
 د

 # خ

 000 اوكءرشت اما ي ةنم مهنأ اهنكلو ةأرملا نم رثك | لك أي لجنلاو
 م :ر عسنف دقلا يف ةأرملاو 7 لالا واط اذلوإ قالا يف ةنسيوكدلا ىف ىزقأ ارشقلاو

 ريا مدلل رهطملا ن نيجيسك الا نم لوانتي وهو . اهنر نم رثك أرعل فصن وحن ءاوم ا
 ناب لا 5: نس نم ” دانلا ىادحلو 50 اا يس ناك ناار

 000000001 رم لثطحتملا كيتو زكلا ضماكلا نمازرطي وهو.( تاتاوك )5

 كلذكو | ا دك با . ( ترفغو لاردنا ) نانسالا ميمج يف اهنم رثك ١
 ساس ل1 هيفا كانا راع

 قرفلاو اهمغبن نم أطبا ةضبن اهناو ىثنالا يف اهنم ركذلا يف ظعا مدلا طغض ةّوقو
 تاضبن ١٠و ةوبللاو دسالا نيب 8١و ةأرملاو لجرلا نيب ةقيقدلا يف ةضبن.6١ ىلا ٠١ نم
 ةاشلاو شبكلا نيب ةضبن ١١و ةرقبلاو روثلا نيب

 داوملا نمو رثكا ةيبارتلا داوملا نم ةماظع يفو .لجرلا ماظع نم فخا ةأرملا ماظعو

 ا 01| راما) ارماظغ يف ملقا هتافضف نمو رثك ١ نسلكلا تانون رك نمو لقأ ةيناويجلا

 لجرلا نم رثك أ اهارسي لمعتست ةأرملاو ةأرملا نمرثك ١ هانع لمعتسي 1
 لقسلا رشبلا عورف يف 5 لجرلا فالخب نميالا نم لنعا رسيالا اهكنمو .( يولد )
 لوطا ابننا اك( اكورب ) هيف اهنم اهبف لوطا دضعلا ىلا ةبسنلاب ةوقرتلاو 0 نيتره )

 ضيبلا يف اهنم دوسأ| يف



 هرآ##ب 2 ةرشع ةيداحلا ةلاتملا . نايواستي لهو لجرلاو ةأرملا
 نم اهنختاو هللا لخا ىذلا 'تايلا نع اهعرتا نات اراك ذلو ااا ا
 3 هيلا فاتخي يذلا هجولا

 انذاقتعا يفو . لقعلا يف لجرلل ةيواسم ةأرملا نا ىلا رظنلا لها نم ةفئاط تبهذ
 يراد 0 ”ميبط تحيل لا

 رظني نا حصي الو ايجولوب ورثنالاب فورعملاو ُهنم عرف وه يذلا ناسنالا لع ثحابمن 7

 نومدقتملا ةمهفب 6-5 ايجولوبورثن الاو . هنودب 2 هيف عطقي وأ هجولا اذه ريغ نم هيلا

 انعمجي ال لابلب يف انعقوو هيفايف يف انبتو لوقلا لاجم انب عسنا لاو رظنلا ىلا برقا 1
 ىلا اننود ةلاسملا تبعشت امبرو . هيلا انجرخ اك ةنم انجرخو فالتخالا ىضوف ىوس هيف
 لئاط ال ةيلدج روما يف لغوتلاو امنع ضارعالا ىلا اهمف جواولا انب ىضفا ةريثك عورف
 علطتسملا قاهربلل يضرم نسم قماسا ىلا مهب 2 نودنسم الأ ندا 8 وه مما

 ثيح نم ناسنالا نع هيف ثحبي لع نورخأتملا ةمهني اك نكلو . طشملا حاج ياك
 لهسي جبنا اذه ىلع مالكلا قاسف'.هلامقاو هاوقو ةلكرت قااعم اناسناو انارة

 هب طيبن الو « جوأ ال » ىلا نين ا هب عقترت الف طاشلا ةرثع هىف انيقيو يمان

 ىعيبطلا هماقم يف ةعضن لب « رارق ال » ىلا نيلفاس
 د

 دس

 نم دقنلا لهال مولعملا نف . ةفلتخلا ناويحلا عاونا يا عاونالا يف هيلا رظنن الواو

 يف ُهنم فعضاو ةلفاسلا تاناويملا ينركذلا نم ٌدشا ىثالا نا ناويحلا عئابط ءالع
 ردانلاو ردنام يف الا ةدرّطم ةدعاق كلذو امبننب ناكأم يف هل ةيواسمو ةيلاعلا تاناويحلا

 نم دشا تارشخلاو كانالا ةرمركتحو/شارتلاو ويانرلاو حلا راك كد
 .ةليلاغ ةنمآنعضا ةنيلافلار قتلا تاوذ ئاسو ةنورلا تاي و رطلا ا

 رودت يتلاو روك ذلاو ثانالا نيب اهتاءاج يا لحنلا نارفق يف بشتنت ىنلا ةلتقملا اندهاشو )١(

 ةمكملا نم بتااج ىلع ةب ربربلا ةلتقملا هذهو ٠ ثانالا ةمواقم نع اهفعضل روكذلا ىلع ةرادلا اه

 ةدئاف روت ا ذوع ال امدنع ةئيس لك ةرم تا نبش ىلا ناراوخ زرع 0 ايها داضشاالاو

 ني امل افالخ قفشت الو قفرلا فرعت ال ة.كحلاو ٠ * لدحتلا ع د ل ررض اهدوجحول ريصيو

 يرعبلا عامشجالا يف ًاضيأأ نييساسلا ناش, وه 6 هاج ةايمل 3-5 شيلا ةيحضت عاف اك 0
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 الر شرع 0 اعل

 نايواستي لهو لجحرلاو ال

 را لااثلا بلاطو .نيداضتمنينأر اهف اوبهذو اهسةصاخلا ثلحت رثك ةلأسم
 0000| او ف ةعز ىف لجرا اهنتضتها :قلاو يئواسلا اذه لع ةبترملا ةأرملا قوت
 )اللا ف ةلفن رئاق نوثاقلا اذه تس ااا هلال هال كراك راك وانام

 00001017 نللا اذه ركناو : تاقواحلا رتاس لع اب رختفي' ىلا سقنلا اهلغركتا ىتخ

 نوثحابتملا ذحش دقلو .ممولا ُهّلْضا يأرو ىوملا اهامعا ةريغ ىلا هاوعدسنو هبهذم دض
 !|000١" | او ةنسالا نم دنخا هتسلأ اوذّرجو 00 ىضما متارق ةلأسملا يف
 ترق نوظاحل نم مقوا ٍتانعط اهم اونعطو . انقلا رعس تاجخا اذا فيملا درا

 0 ىتاولا موي يف دارطلا ليخ يراجن 0 بوأاقلا يف نا

 مك كلم الا يه نا يشب يه ام لاقو ةيرشبلا ج جوا ىلا اهب عفترا ةأرلا م اولا

 لجرلل قل ”عاتم الا يه نا لاقو ةيميهلا ضيضح ىلا اهم طحنا اهملع لماحتم نمو
 رصن ىعداو طيرفتلاو طارفالا يفرط لوقلا يف بذات امهالكو . رع حل
 ىوملا الا مرصن يف عبتا امو قحلا

 نوثحابش ةيعملا هذه يف مومتععدقف لاجلا اذه ةموحيف ةلوج انموق ءاهن تفي لو

 هلا نطقاي 6 ىتح ظافلالا ءامس نرم ىلاغلل رارذ نب ختم نور انتاو

 نا فيك مني ار ولا دئارملا نم هريغو ,رغالا فطتقملا ةبلح يف مازن عقاوم متدهشو
 الا مارملا منو مهسوؤر يف اهراوأ يمحو مه واق يف اهران تدقتا دق برحلا هذه

 اونقوو عازن مسح ريغ ىلا انب اولاجمهما تلق اذا اهناسرفو برحلا هذه هدا

 لئاسملا نم 55 ةلالانا عماسلاو ءىراقال ليخن ىتح ىده فقوم ريغ ىلع انب

 | 00 الا ىداقتعا يف كلذ انو هافرط فرعي ال رودو اهتانلح يهتنت ال ةالس ةيفالخلا

 )١( ةنس فاتقملل رشع يداحلا دولا يف ترشثنو ةرهاقلاب لادتعالا ةيعج يف تيلت ةيطخ ١885



 ها ةررشاملا ةلاقلل سطس مار ككك

 نيذلا دئارملا باحصا اصوصخو سانلا لوقع نحتمي وه وا حزب رصيقلا لعلو

 نوكسمتسي و عاصقلا ىلع عايملا تفاهم كولملا هاوفا نم طقست ةلك لك .ىلع نوتفاهني

 لو لالا ك9 كا م ا نورا ها نيتبثم وهوملاو ردلا اهناك اهم

 لم نا راد مارح ءاقب عم هلثاع اموا كالذ ريغ دصق دق رصيقلا نوكي نا حصب

 نييالملا ىلع يحي رصيق هيف عرش ولو هضفتن عاطتسي لاميط را ند 0

 داج نم ةعببطلا لع هم ملذعا وه ام ىلع محي سومان ةنال لا

 اللا دادعا نرا نظي نم ءىطخيو ءاقبلا عزانت سومان و والا فارعم تا

 كلذ نم دضلاب وه لب اهحاجنل فقوم ةيعامجالا ةئيمهلاب رضم حافكلاو لازنال بهأتلاو
 ايكو ءاقترالاو ءوشنلا سومان ةدعاق وه ةعيبطلا يف ءاقبلا عزانت سومانف اهئاقترال بجوم

 خيرات لب يعيبطلا خيراتلاو رقوقتلا ىلا اهمالود راد لب ءاقترالا ةكرح كشر عزاتتلا لق

 طابنتسا نع اهاوق تفرصيلا مالا ناىرتاالا كلذ ع لدع دهاش ةبرشللا تاقحلا

 كاطر| ول ت تنقو فيك عافدلا لا

 دادعتسالا نا ركتي نمو ءاقبلا عزانت محب ءاضقلا ابل لج ىحاابنلع ليلا دان ا

 كلذ عم ركتي نمو خيراتلا يف ليثم هل قبسي مل اقليم غلب دق نيعبسلا برح ذنم برحلل
 ام قوطي عئارشلاو عئانصلاو مولعلا يف ةلياقلا نينسلا هذه يف ةيعامجالا ةئيهلا مدقت

 يعيبطلا ماظنلل فلاخم حالسلا عزن بلطف ةريثك نورق يف هيهاضي ام ىلع ناسنالا لصح

 روطاربما دس> سورلا رصيق لعاو ىرخا ةهج نم ءاقترالا ةكرلل فقومو ةهج نم
 بلطف نيللاب ةرهششلا هذه ىلع لوصحلا يف هيرابب نا داراف ةدشلاب هترهش لين ىلع ناملالا

 دهازلا مالحاو نيدشقتملا تاليخن نعالا ىورب ال ا سانلل
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 بابلا اهءارو ثدصوا ترددا ناو باحرتلاب اهللباق تابقا ناف رامضملا اذه يف يرجلل

 لما تيرا ريانا ف افتحبلا ةرات وانتا يلا: دتتلاك الك لبقت نأ كلملكسا الو
 كلا [نؤداثناك ولو مانملا مالحاو ةظقيلا مالحا مالحالا بابع ضوخا ا 7

 ًادج ديعب اناو مالحالا كولم كولملا مالحا نا ةسايسلا باب را لوكشك يف ءاجدقف اماقم
 ماقملا اذه نع

 عاهجالا ضويب ءامصو دوأو ءافرش لك نم ناويحلا فئاوط وعدي رصيقلاب يناكو

 رسكيو اهراثظا ةديسلا 2 م هبلاخ دسالا مقيف اهحالس عزن ىلع هيف قفنت رعؤم يف

 الثا هموطرخ ليقلا صقيو درب نعو بطر وول نعرتفي رفا اذا ىتح هباينا ريزتخلا
 نع هب دوذي حالس نم ةعيبطلا هب ةتصخ امع دحاو لكى ختيو برح نبا فن اكَق ب
 يه يتلا لئاسولا طابنتسا نع فقتل كلقع ىوقل ًادح مض ناسنالا لوقي ةناكف هضوح
 رعاشلا لوقب رعغت الو كلالقتسا نامغو كتوق ناونع

 مسلعإ ًأطوو بايناب"نس ارضي ٠ :هحالس هضوح نع ددي نمو

 قانا اء ضراو كعماطم نع لزانتو ع ةفارخ ثيدح لوقلا اذه ص ناف

 جورخلا ب تاطال هتلاحب دحاو لك ض ريلف ريك ينغف اريك ًاينغو ريقف ريغصف أري ًاريغص

 هناوخا كلذ ىلا اعدو هدادبتسا نم ضفخل حالسلا عزت روشنم عضاو تاض) 99 اين

 يف اهمدختساو سوفنلا نم الا ةعساشلا هرافق نم درو هدالب حالصاب أدب و رومعملا يف

 فرعت مل ةموكح روج اههبس بونذل ةيعامجالا ةئيهلا نم اهعطق نع اضوع ةيمومعلا عفان
 كاهج كل لوقتف ملعلا رشن اهم« بلطتو يل رلغ كادع لوقتق لدعلاب اهملاطت مح روبمجلل

 يل تنا كاعجت يتلا ةثوروملا قوقحلا هذه نع لزانتا نا ينم ديرت فيكف يتوق نمضا
 ىلع هللا لظ انا تسلا لكلا فو ا يمل اا را نا مرت تناف

 ا( 212 برضاو. كسار ىضعخا لب يلا كوظن مفرت الف يب تررم ناف ضرالا

 كيلع يل ةبجاولا ضورفلا هذه تفلاخ ناو كولملا مارتحا كلذب ناف كزجع مفراو يدق

 ماظن الج ندالا كناعت ةعساش 0 كانه 00 . تلا فرتع)ا ال قومح يتبل اطو

 حالسلا عزن مويلا بلطت يتلا ةموكحلا كلت



 /4 هللا لاقل يس

 ملاعلالّبط ىربك ةقيقحس نال تبثا يذلا نامرد ما لطب فيس هنأك حبصا ساطرقلا ىلع
 ججدملا لجرلا ناو لهاا نءلضفا حلاو ةوادبلا نم قرا ةراضألا نا يهو الا رمزو اهل

 ةخلصملا ىف ااعاو رجع نع ال هوعاضا ام ةردقم نعيدزتشاف لزعالا نم ىرقا حالسلاب

 امانا وحد
 انا ةيناكللا ىف نوتلاهو اصملا: اول اذا ةيبارشلا ىلع كل ا

 سبل هرك ١ اناو يرمع يف اصع لما مل هلجال يذلا ببسلا وه اذه لءلو زاّدقلا اوسبل
 لظنحلاو رد قبا نا ديرا 0 ال زاغقلا

 0 قالي الو سوانا تل ا ك1

 اناو يدلملا راخبلا سبحو ديلا سبح هرارضا لقاو ةحصلا مدع هيف دقتعا تدل

 عزت ابلاط هروشنم رادصا ىلع اضيا رصيقلا لح يذلا اذه لعلو . دييقت لك هرك

 لها نع رثؤي ذا ماعلا كح راودا نم ثلاثلا رودلا ءيبم لجعي نا كلذب ديرب حالسلا

 رصع ينأبسو نيللاب نبالا مث توربملاب بالا الوا هكح ملاعلانا نودقتعي مهنا ثيلثتلا
 ةمحرلاب سدقلا حورلا هيف كح
 يناك لمعلا ليبس يف دهاج وأ للملاو لسكلا نه يب ام مواقم ريغ هي

 ليلقو ةامب ءيجي نا نم افوخ ءالدلا يف يولد يتلا نا بحا ال ينعلا لها نم
 ساطرقلا لع ءانا رنبلا ماولو لذبلا هيلع لضفاو رشا فد 5000 .
 راكفالا اناطم تلي 0 ًاونع ركفلا تأي لنا للا ىلع ربملا فجي ىتح

 ىلا' هأجلا نامزلا نم ةدم هيلجرو هيد يف هزجعا ام نيتنش ذنم' بتاكلا لع ًارطا دقو (1)
 لاقف زاغقلا.نسنلو اعلا لمح

 رتنع سانلا يف ينن أك لوقا هيف تنك دق يذلا نمزلا ىفم

 نر عا لى اضع لعأ ملف رش تازلآآ ١ نم نيقلا ,نفاحا

 ردنغملا واحلا قفلا زافقب يفك ديقلا هرك تديق امو
 رازن دسالا لثم يحلا باك يننتتأر دقو تيشم اذا ترصف

 رثعت لظلاب تشم نأ يىلجرو حير تارطخ'نم يادب فاخن
 نيك نهاعلا نا فاخا ياصع اللولو يدب ظافح يزافقف

 ركس يدي ظافح يف اناالو ىشخي ياصعب لظنح انا امو
0) 



 انا هلال د يفلت ناركشك //

 ةملا . ميعنلا ىلا اهب نودعصي و سانلا نم ملل قيدص سفن بلط يف . ميحجلا قامعا

 بتارمو فئاوط مجريظن مجولءجو .نوليع هيلا مهام لكبو ممتروص ىلع سانلا مثروص

 لالض يف سانلاو كلذ .نوعجري هيلاو .نوعضخ هل ميظع سيئر مو ضعب قوف مهضعب
 00 تايلكلا هذهم قطنو تالظلا هله طسو نم جرح رجاز توصب اة لوبمعب

 اا ]ا لمتنا كلالك ٠١ ٠ اعيح ىدرلاو تاللا: تكرت
 ةيدوهيلا ىسوم . ماظعلا ةثالثلا ءيج لبق . ماهوالا يف ناسنالا ءوشن ناك كلذ

 ةرشاعلا حلاق

 هدم ماصرت

 لوةعمو لوقنمو روظنم ربغو روظنم نم رطاخلا يف رودي امرك لوكا اذه عدوا
 راو املا عادبالا وا ظافلالا ءاقتنال ءانع فلكتم وا ا اولا ع ةدهع

 حلصموا 2 اًنقو سلتخم وا ًاركق دهاج وا انتج دهسسم وا اباتكحتاف ريغ ءاشنالا يفقنأتلا

 ريغ نع ةاودلا ىلا يدعاس ادام دصق ريغ نع قرولا ىلا اعوفدم ةقيقح خوتم وا أطخ
 آل ءالعلاو ءالملا نع رثؤي ام اققحم انفع اب اع قباس ريغ نعيديركلا 2 دي

 نم نيريثك نع يور دقف وضعلا نّوكت ةفيظولا نا نم نوقدصي ال دقو نوقدصي دق
 دحاو يلءاونوبتكي اذام نوفرعيالو رطس ءاشنا وا ركف ءادبا نوعيطتسي ال مهنا باتكلا
 هوزه اذاف نادوسلا يدبم ةانقك ثم وهو هيلع نوضبقيف هديب ملا اوكسمي ىتح - مهنم

 ةعقوم را ىلعو حالسلا عزت يف رصيقلا عورشم را ىلع 854١م ةنس ريصبلا يف ترش 0

 ةروهشملا ةحيبقلا ةداعلل ةفلاخم (*) يرصملا شيملا رادرس رنشتك راصتتاو نامرد ما



 مال ةمساا شلل لااا

 قبو. اروع اولدادقاب اناوجاو اا. يلح و[ تاع اكلم وا د 1
 نوال ةؤيلا رع ذا ١ رضملا ف انودرب ايوا يحلل لظتسي . ءارعلا
 . مهتاوهش اهيلا ليغ مئابط وأ . اهم نولطصي راق مهضاير يوري ارم وا . ءالعلا

 تفاقم هي ةلمفنا ايالجتساو .. هوركمل اههدنك كاذ اودع ىكلار س2
 نودبعي مبماهوا الا اوناك امو .تاوقلا فانصاف مفانملا عاوناف :تاناكلا دا اهدادت

 اهمنوجاني ةقهاشلا لابملا اودصقف . ءامسلا ىلا تدعص اولاقف مهنا مهنع تبجتحا
 اهلا نم مهراصبا ترهبناف . ةطيمالا كك ءاوكللو ةطاقلا للرخملا مل تزربف . اهنم

 امو . اهنف اهدبعن وا اهدبعن انتملا نك اسم وأ انتملا الا يه نا اولاتف . نورظني اهملا مهو

 ©) نودي اوناك ام يف ىده ىلع انؤابا ناك

 ليثالا ال اوماقاف .ةداهشلا ملاع ىلا بيغلا ملاع نم اهوبلطف مهتادوبعم مهنع تباغ
 امنودصقي .مانصالا اهنم اوتحنف . ماهوالا اهتجزامو .بئاصملايف اهب اهنوركذيباصنالاو

 نودجنتسي و نودصتي اوناكأم يف اولض دقا . تالملا يف اهنودجنتشي و . تامعملا يف
 يف راكتاللاو . رادلا نسمأك هيف دعت نينسلا فولا . الي ولع انامزا كللد دش ا

 . ةقسانتم ريغ ةلوصوم ةعوطقم . ةقفاوتم ريغ ةضقانتم تاداقتعالاو . ةريحو بارطضا

 حتفناف . ةعينشلا تالايخلاو ةعيرملا روصلاو . حابشالاو حاورالا هيف حمرت ناديم ملاعلاو
 كلذ ئىدع رك مسالطلاو يقرلاو نيذوعشملاو ةذوعشلاو ةرحسلاو رحسلا امساو بابلا
 ءالؤه . . ءاينغاف نولوالا اماو . ركم هاف ءالؤهااما ...نوالضملاو نوللضملا :  هل ةحلصم

 ٠١ نيتطشنم كلوا ناك انو يلعن م ىدع لك 1
 فنرودلواو .٠ نوجوزتيإو نوقشعيو . نوهزكو نوبحيو . نوبضغي و نوضرب ةطا

 مهلو . ضايغلا ىلع نود درتي و . لابجلا نونكسي . نوبراحتيو نوفلاحتيو . نودليو
 للا :نولز .راطمالا نوسحن و حايرلا نورشبو .راحبلا نوجيبم رشبلا عم رك ذت مقاوم

 ىأر الف ٠ .تيلف الآ با 8 لاق لقا“املف ير اذه 06 كوك أر لشاثةلع نحااظ ( ١١
 سمشلا ىأر املف ٠ نيلاضلا موقلا نم ”ننوكال يبر يندب مل نئل لاق لفا املف يبر اذه لاق أغزاب رمقلا
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 موب اهنويكرب ايالولا يف اهسوؤر ايالبلا مل اودعاو .ىرخألا ةايحلا يف مهنومدخ ًاديبعو
 نورش##

 ضرالا يف مهحاورا ترشنتاف .رايخالا موقلا مهنمو .رارشالا موقلا سانلا نم

 نوذوعتي ةحملاصلا حاورالاب اوذالو ةرب رشلا حاورالا اوفاخ . هتلك اش ىلع لمعي لك

 -- ناطيش لك نم ميرك كلم لكب

 5 متتك ام لك نم مكمرحت اف . ءاوما مكقعن امو عاقل متو ةررب نكن
 2 نوب رشن تنك امم ابارشو . نول ا تكا امم ام ادق لفات د د دقق. نوقع
 1 الل . روما! اهل انددعاو ًاطينحت كداسجأ ايتو قوجاوتكا هلا متتك ام لك

 نورك ذت اناياو نوضرت انع لعل .روهزلاب اهانيز دقو .روشنلا مون
 مث ةعفنم لاوز نم افوخ ءاضرتسا مث د م دصقي نكي مل ىرك ذ

 نودج ام نودبعب دل سشنلا ب> ىوه يف دشرا عاض ىتح ممولا

 ىلاعتي دق . روجمملاو سونأملا ناكملا اذه ىلع تبني اًنابن وا .روبقلا رواج اًناويح

 .بيرقلا راجلا اذه ىلا تلقتنا .بيبحلا حور لعلف . رومعملا ربقلانطاب ىلا هلوصا لزعتو

 نومجزب كامو نيغلو الا اوناكأمو
 عيمج هيف سانلا طلاخ . رايخالاح اورا هب قرتتو . رارشالا حاورا هب خسع : خسانت

 . تابنو دامجو ناويح ةروص يف نورب املا بلع طابا حد تانئاكلا فايتضا

 نوردي ال ىرايح مثرومأ يف اونابو

 ءاحألا نكاسم يع امنا اهف ىتوملا نك اسم .ايندلا ةايحلاكىرخالا ةايملا نا اومهو

 ماهوالا تالظ يف ليْئض رون عمل مث . نوددرتي اهملعو . نولحري اهنع اهنم ةبيرق شوا
 مويغلا ىلا برقا تراص ثيح ةقهاشلا لابحلات يراربلاف جارحلاو تاباغلا ىلا اهودعباف

 "اانا لبق . ميحجلا قامعاىملا اهب اوطبه دق اوناك نا دعب ءامسلا ىلا اهنم عافترالاو

 نع ا ا افلا نايا ف اعوفك اك . مععنلا نع هولصفو نيطايشلا هب

 يف نوميبي مثو . لالحلاو ةبابملا نم اهيف اوأر امل . لابجلا يملاعا ىلع . لام الا مهم تنقو

 نوثحبي ةنع أوحار ام يف
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 يونعملا ملاعلاو يداملا ملاعلا : ةلسلس نوكلا يف ءيث لك
 ءاحلا" نم ةنقارلا :ءايحالا تأشن كو ٠ ىوس دج لع
 نم نايدالا تان ةلظكم . ةحميطلا داوم نم يفو قدا
 0 لق نم هذهو تافارخلا ند هذهو تاداقتعالا

 اهف هضوتو هلوح نقلا ءايشالا رهاوطظل ناسنالا

 لك قثولا ةورعلا هنأكسانلا هب كسمتسا لالخ .'تازعلاب قئاتحو تاني تا

 نوسمبم مث امئاف هورك ذ اذا ىدهو . نوحرف مبدل اب بزح

 0 م ِغ 0 9 1 3

 ءامو اني دغي اتوق انع يبسبحن الو انيمحرأ انما اولاتف . اًئينه نو رشي و اثيرم نولك اي
 مهئاذا 5 دعرلاو مهراصبا فطخي داك, نقربلا اذاو قوف ام ىلا اوعفتراو . انيورب

 2 مهعباصا أواعجو مموفج اوضمعاف . نوعمسرو نورصيب ام لوه 0 مهم ولف تمل اذ

 ! نيعشاخ اورخو توملا رذح قعاوصلا نم مهئاذا

 اولاقف .نوميقم مهناكميف مهو نولقتنيف . ماينمثو سانلاب فوطت . مالحا ابلصا ”ءاهوا
 توملا لح اذا لاكن لوا مث قراذي ٠ م6 حورو ٠ ميقم مسج : نانا نايماللا

 ام ىرك ذ الا كلذ امو . دوهعلاو دهاعملا رك ذب . دوجولا حسفنم يف قلطنيف . ماؤزلا

 نوهقني اوناكو نوملعي اوناك
 نوئفدي دقو . نوقش 0 ىمغيو . نوظةيتسي مث نودقرب مهنا لئاوالا ىأر

 دوعتو مهداسجا هب ايح اثعب نوثعبب مث ةدقر توملا نا مهلخادف . نوموقيف تاوماك
 نوجاتحب انك لك مهعم أوئفدف : نرخ نم مل يح كلذ" مهحاورا اهملا

 . نودودي مهضايح نع هب حالسو عاتمو سابلو بارشو ماعط نم ايندلا ةايحلا يف هيلا

 ) )1١ةئس ريصبلا يف ترشن م١494
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 نم كلوح نم لماجت نا لايخلا هليلدو سحلا كليلد ناك اذا كرضي يذلا اش ران خفان
 يف ناوخا نم ملل قب , ل نيذالا ناسالاو نطولا يف كناوخا ةينارصنااب نونيدتي نيذلا

 ءيجات ملاذا كرضي يذلا ام كل لوقا معن ؛ ل امد نوسمحو ةئاعب را يلا نيدلا

 رشبلا ينفيو رايدلا برخي نيد الا مهديب سيل نأب كناريج موقلا
 ب .

 نا روتكدلا مالك ضرع يف ءاج هنا وهو هيف مالكلا تببحا ام دحاو ءيش يتب
 لاق دقو عامجالا اهم دين ي لولا [لئاعملا قمنا رصنلاو مالسالا يفااسيل قالطلاو جاوزلا

 انك للا ةنلصو ام ين ناار ةيحيسملا نود مالسالا يف حيحص كلذ ناب درا نحاض

 ينكلو اضيا عوضوملا اذه يف تبهسال نيدلا يف لدجلا يتهارك ةدشل تالم ىتح ماقمل
 كانهو مالا فئاحص هينف دوجولا ا الا 2 هلجوت لا كلو نع لدعا

 ظءو باودالا هذه يف تءاج ةيحيسملاف ابك تانايدلا تعوق ا انامل قانزيف
 مهن اوطفالتخا رس اذهف مك املاو كاملاىلع هديبأت بجي مئاح عرشب *ي يجن مو ٌئاصنو

 اهملع اونب مهب وعشو مهكولم نم اصنلا هذه, كسمن نف اثيدحو ادق باواالا هذه يف

 ايعاوجا اهتنلاخن زاوجو ابليوأتو اهريسفت يف ةحودنم ىأر نمو لئاسملا هذه يف مهنيناوق
 ةحص فرعت نايبلا اذهيو . مهدعاست تاداعلا نا أوسنآ ام ردق ىلع اهمف اوعسوت مهارت

 روتك دلا لوق
 ةاعارمو ةرظانملا بادآو مهافتلا بوجوىلا داشرالا نمىلع ام تامع دق يتناف دعبو

 مهوجرا نيماسملا باتكلا تارضح نم لوالا . نيرما كلذ دعب وجراو اهنف تاقوالا
 نييحسملا ءايدالا تارض>ح نم يباثلاو . ريغ نيد اهدا عدكرا مهيد اوحدم اذا

 رمأي وه لب تانايدلا نم هريغ مذب رمأي يذلا وه يمالسالا نيدلا اونظي ال نا مجوجرا
 زا دوا يح ا قفا ةظحو ومنكم



 م ةنماثلا ةلاقملا . يتلاقم لوح

 ال تنك ناف نارينلا كلت ىشخنو نانملا كلت وجرت تنك اذا . لقعلا عم يبيغلا ملاعلا
 لكل هأ ةداهشب بذاك كناف نيدلا يعدتنا كايا مث كاياف كلانه ام ىشخت الو وجرت

 ] نيحصانلا نم كلل ينا لي هللاو ةقيقحلا كتفابا دق اه . نيعمجا للملا

 قون اولا وشر, يسلسملا نا لع نيالا وسو سبلا سا تا
 بحاص اي كلذ تملع اذاو . سلوبو انحوبو سقرمو ىتل اقيدصت بيغلا ملاعب هناعأ
 ىلص دمحل اًقيدصت بيغلا ملاعب هناعا يف هللا ىلا لسي ململا نا عاف ىراصنلا نم لقعلا
 افرتعاف هلع درجع نييماشنملا نيناعالا نيذهيف ادحا يل هنآ اهماع اذاو لسو هيلع هللا

 ناوخا بابلا اذه يف ايناف احلاصتو ناعالا ببس يف ناماشتم اكناب
 مل ديجلا نارقلا نا لوقاف دحاو هلاب نمْؤي ينارصنلا نا يف انايب لسملا اهما كديزأو

 جوزتلاو مهحتابذ لك أ زاجاو باتك لها مهامس لب ىنخي ال اك نيكر شم ىراصنلا مسي
 ءالعلا ضعب ىلع رمالا هبتشا دقو نيكر شم مهاوس نيذلا يف اذه الو اذه زج ملو مهئاسنب
 كملاث“ هللا اذا: لوقي وهوا اك«ارشما ىارمنلا نوكلا السك رشا 1ع لات ا
 كقيراع رعأ اكرشم ةيسيرل يذاا هللا نا هل: لاق ةقالت

 كتحايملا .ةذعنئ قيرافاتلابتاك تعضو ثراز نا«دم نمااجاو طار 7

 وأ سحلا هب دهشي اماالا:نوديرب ال نيذلا ىدل ةميقعلاو بغلاب.نينمؤملا ىدل ةقيمعلا
 ىتح اولداجتي نا اؤاش ام موقلا لداجتيلف الاو كاذ اعنف عفنو عنقا نا ةلوهسسب لقعلا

 7 كلذك سيلأ اهب رغم نم سمشلا علطت
 د

 سي

 اهتقالع ثيح نم ةدحاو ةباثم نايدالا لعج هنا روتكدلا مالك ضرع يف ءاجو
 قاضف لاقملا لاط دقو . درلا بحاص هيلع كلذ ركناف عاّتجالا يف اهريثأتو قاردشلاب
 سي انبحاص نا يهو ةدحاو ةملكب ىنتك | ازإف عوضوملا اذه يف باهسالا نع ماقملا

 هلرخآ ايد ىرت ال كنا ضرفاف نارمعلا يفاني ال يمالسالا اننيد نأب روتكدلا عمو انعم

 مل كلذإف مهلسن تمطقو مهرايد تبرخ دق نيرخآلا ماوقالا تانايد ناو ةيزملا هذه
 الو رايد :رم اكريماو اب روا يف قبب لو رجح ىلع رجح الو ةمسن نم نيصلا يف قبب
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 اهجرف تنصحا يتلا نارمع ةنبا ميرمو » ةيآلا هذه صنب ديجلا نآرقلا يف ءاج اك ميرم
 « انحور نم هيف انخمنف

 0 11 اسع نا" قارضنلا لوق مثال ه1 لرتل اك دكار دلالا كل رتل: قارا

 يذلا ىسعب تلمح ءارذع ميرم نا 0 يبارصنلاو أضيإ ردا لوقي اذكهو هلل 2

 يناوخا لأسا اضيأ لسملا لوقي اذكهو رشب اهسمي نا ريغ نم هللا ةلكو هللا حوروه
 ا! 01 ليف ادع اهويبنن ناو ريياعتلا هذبلتع نين الوا قرفلا يل اوئيبي نا نيملسملا

 نيبت يتلا ةقسلفلا ن نعاولأس نا لبقو سدقلا 0 نبالاو تآلاب ريبعتلا ىلع ىراصنلا

 نللما امو . رهاظم ةثالث يف ترهظ ةدحاو ةقيقح ىلع لدت كالت | كاذكلا هذه نا

 ديعبب يراقلا نع

 نونظلا يف بلج امبرو نوماسملا نارجاا يو وك ىلا لكك نائرعالا ل

 ىراصنلا اباهجي ناو يناوخا اهاهجع نا هرك | ةمهم ةقيقحليبس يف مهنونظب يابا ال ينككو
 اهب 27 لسرلا قيدصت ىلعو © بينلاب نامالا ىلع ينبم نيقيرفلا ينيد نا يهو ًاضيأ
 هللا لسر رابخأو مدا ربخو ةقيلذلا لواو نملاو نيطايشلاو ةكئالملا رابخا نم هب اوؤاج

 تانص مث ىسيع ةدالو وحن هللا نذاب تثدح يبلا بئارغلاو مهلا اهنعب يتلا 2 هبتكو
 هركي ريصب و هوعدي يذلا عمسي عيمسو ىسوم كد قو لكم بم هنا لثم ةداعسيل يذلا هللا

 نم اهف امو نيقتملا دعوم ةنملا تافص مث اهارب هنال اعف ناننألا هو هك
 تالآ |نم اهمف امو ني رفاكلا دعوم رانلا تافصو نادلولاو ناسحلا ءاسنلاونامرلاو بنعلا

 ناسن الا قيدصت مدع وه مرج لع مما ديت كلا دب اباقعلا فونصو باذعلا

 هلقع هكردي مل اع

 يف فوقولا نم كايا مث كابا لقعلاب نيدلا نم ءيش لك ديرب نمو لقعلا اخآ ايف

 00 ةالللا نودقو < تنلاب.نونمؤي نيذلا ٠ نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ )١(
 ٠ نونقوي مه ةرخالابو كلبق نم لزنا امو كيلا لزنا امب نونمؤي نيذلاو (؟) نوقفني مهانقزر
 بوقعيو قاحساو ليعامساو مههاربا ىلا لزنا اهو ايلا لزءا امو هللاب انما ااواوه ©( .- ( ةيالاو)

 نوملسم هل نحنو مهنم دحا نيب قرفن ال مهبر نم نويينلا ينوا امو ىسيعو ىسوم يتوا امو طابسالاو
 ( ةيالا )
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 بابسا ”لعركتي و مائولا بابسا ىلا اننيب وعدي, نم دوجو مدع احيبق ناك نا الواو
 يف ةكحاملاو ضوخلا نم هركتن ام ينأن نا قئاللا نم اندجو ا ناكمالا ردقب ماصخلا
 ةرضح ربك ذت ىلع انتلمح يلا يبه مائولا ىلا ةوعدلا نم ةرورضلا كات نكلو لئاسملا هذه

 نر
 سس خ

 ادد سل نكلو ةعم درااو دخالاب ةريدج ةريثك عضاوم هثترضح مالك يف تيأر

 بجوأ امف ريكذتلا انيأر دق عضاوم ةعبس ىلع انه رصتقن اعاو هيف لخدن الو اندصاقم نم
 نيدلا نا ديفي ام روتكدلا مالكض رعيف ءاج . ىعداو ”سمأ اهنف حاضيالا ىلا ةجاحلاو

 نيد ئراصنلا ند.نا لاقو. درلا تحاص ركنات ىتالسالا نيدلك حو ندا لا

 هلاب لغو ال هه متاد قم «دشيب ياوصتلا نا ني ةالاابسإ 1ع ا
 ميرم نبا حيسملا تافص يف هعمسن ام امأو اندنع وه اك مهدنع دحاو هلالاذ « خلا دحاو

 مهدنع يه يتلا صوصنلا ضعب اهملع مهلمح دقو مث اهنوفرعي الو نحن اهفرعن ال ةفسلف اهناف
 اهالول اهنع ىنغ يف ناك ةفسلف ىلع هلها لمحن روما نم ولخي ال نيد لكو ةسدقم

 ةداع سيل يذلا دحاولا هلالا يف ىراصنلا ةديقع نيماسملا باتكر ثك ١ ٌلهج دقو

 ةديقملا ةفسلف يف ةب وعصلا روهظل نكلو نيماسملا ةديقع ىراصنلا باتك رثك ١ لهج اك
 مرخافم نم كلذ نودعيو لقعلا قوف وه ائيش نيدلا ين نا ىراصنلا لوقي ةينارصنلا

 دارملا وهاذه سيلو لوقعم ريغ ُةنا لقعلا قوف ملوقب نودي رب مهنا لسملا نظيف مهنيدت يف
 قفا دنع نورك اعئاش لوقلا اذحخ لثم ناكو هكردي داكي ال لقعلا »نأ ةارآا ل
 ينالسالا نيدلا نأب نوداني اوماق ةديدجلا مايالا هذه يف مهمءاتك ضعب نكلو اضيأ

 كردي: كنك ئزدن انببلو هيف وك لص كرد لتملا ناب هتورشنيو لكلا 0

 ةدرملا'ماورالا ماع لثمو ةتملا ين يتلا لسعلاو نإللا راهنا لثه يبسلارماعلا درا ل
 الذ ىسوم اهار يتلا رانلا ريسفت ءالقعلا كئاوا عيطتسي فيك فرعن الو ةكئالملا ملاعو

 كردي لقع يا . ىوط سدقملا داولاب كنا كيلعن ملخاف هلا ان ىلا :اقبنوم اي ةلعدو اها

 جرف يف هللا خفن ةقيقح كردي لقع ياو « ًاقعص رك ىسوم ةععمم يذلا ءادنلا اذه ةقيقح

001) 
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 7 مهناوخا رودصجرحأف هلثمنم رظتني ال ايو دودحلا ىطخت رمورك نأب مهماعل مهنيد نع
 ةيب ربي وه ابا ءاقترالا نا نودقتعي نبذلا رودص ضن ةحضلا هذه تجرحا نكلو

 اهمآ 'ةهجن نم ءاوس ياا نلت 1 كتاب ةعاتخألا قوقل ةلوازمو لوتعلا

 لرتع عيناك اذا هيف عفننا ال اهنا 5 ةماعلا عا تع ناك 15 عامجالاب رضت ال

 داقتعالاو امو ا امو اوقترا دحاونبد لها نا كلذىلع مدهاشو ة ةنيدتم اهتاعامج

 مرد دبات ادن قرت( تداعلاو مهبرلق قرانا
 نورب اعاو ندهلاو مدقتاا نع قئاوع امور الو تانايدلاب نظلا نونسحب موق ءالؤو

 عئاظف ثدحيو ثدحا دق نيرخآآلا نيد ىلع مهلماحنو اهنم نيد لك لها عيشن نأ
 اذانولوقي و نيدلا يف لداجتلاو لماحتلا اذه يهتني وأ نودويف روفنلاو ءاضغبلا 0

 ال صرصخم قي رف يدبأب الا ةبوصنم قبت نا يغبني الف لادجلا اذه لابح مطق نكمي م
 لاوحالا ءيش ال ىلع يهتنتو لاوقالاو لاوقالا لزانتتف ةيداملا ىوقلا نم ةتبلا ءيشب دمي

 ناي ا هرج اعاو بهاذملا رييغت يف دافا لادجلا نا دهعي مل هنال

 ابليصفت ددص

 ا اللا نا ءدصقم فرعي نا هبسح كلذناك ليمش ىلبش روتك دلا فرع نمو

 ا 00 00 لا ير هنا فرعي يا دي للا يف اهرشتو ددصلا اذه يف اهتك
 00 01 هنيدأ رصتي بكي حم ا

5 

 لماك دمت بتاكلا ةرضح هدصق الو ميكحلا اذه اوفرعي مل نيرذلا ةلج نم ناك

 هبدصتب رمؤرك نا هانأرق ذا انرك ذتق روتكدلا ىلع ادر سيخلا مو رشن يذلا ينيوسلا
 ا اهوداز رانلا هذه تدم ايلك انموق ناو . ران دقوم ناك اعا نينيدلا نيب ةلضافملل

 ايفو عنص ام لث رمورك نولباتي عوضوملا اذه يف دودزلا درا لا نكس نلت
 دل سجرج يل اوم نأ نرسم عد الثم مياس ادا يرورضلا نم سيل هنا

 حتاوأ مهظيغت اننطوو انناسل يف انناوخا مه اها يحيسملا نيدلل دفنا نوسنيو 0 ةلم

 هيلع هريغ ليضفت حاورو مهنيد ىلع لماحتلا



 01 كم ةنماثلا ةلاقملا . يتلاقم لوح

 لوالا انتلاقم يف لهو ناكمالا نم اعد 3 نايدالالوصا نيب و اهني قيفوتلاب نازمعلا

 نويلشلاو يحيسملا نيدلل انضرعت اننا يف اثنومهتي نويحبسملا انيلع موق ىتح كلذريغ

 ةبيصمل امنا نينيدلا نيب ةلضافملا يف اننوشقاني

 ىلا لوصولل ةيلك ةارام ةترضح يراجا نا ديرأ ثحبلا اذه نم يهتنت نا لبقو
 < يسيبملا ملاعلا نأب » ًالدج هل لسا اناف اهدنع فو يثئاو همالك ىلع ةيتزتملا ةجشلا
 0 5 ءاقتترالا لثيس ىف ةرثع ةيقكمل "ناو ترد الا قئرب مل لوقي

 ةينارصنلا عابتا 6 اداليانل كوش نأ هيلع قبب طقف (« ةرهابلا ةيندملا هله دجوم وه

 بابسالا نا لاق ناف ؛نيرقهتتم اونقو مالسالا عابتاو ًاديعب ًطوش ندعلا رامضميف اوراس
 نجي الثل لوقلا اذ ه ريغ لوقت ال هلعلو. يضم تنكو انقرتفا تنيخا ىلا دع ككاا

 ىحاهيؤتلا تاطلاعملا هني ذب زعيما ا هشنا نينلا لكون نر ع 8
 ال وهف يع كب مص » هلوق يف اك اوقبيل سانا لوقع ىلع ًالودسم لهملا باجح قبب

 .اع لعج ام : هلوق لثم نم نارمعلا ةحلصمل ىعدا وه ام ىلا ليمنف نحن امأ « نوعجرب
 عقال اللاب اك تي اونو رت 0 | كيلا ديرب . جرح نمنيدلا يف

 ال نا نا ». ءا وسلا ىلع عيمجا ملعب يك ١ ناهذالل ةرانا ىلوالا انتلاقم يف هيلا انيمر ام ىلع

 : مهسسفتأب ام اوريغي. ىتح موقب امريغب
 د

 سي

 ؟ذ.مددنس سرام 80 رات كدلا ن تر كلان درا 000 ا ىتلا ةلاقملا انه رشنت.
 عرذت, يتلا ةيفالخلا لئاسملا هذه امدح عوذوملا اذه يف ةدئافلا نم امف امل انل تسيل اهنا ولو انلاقم اعد

 يف وهو )»ع يوازيملا قداص دع 2 عيق وتب تر دقو ٠ من نكفلا ةراثال نادال ف نوءطنتملا اهب

 نيملسملا ءاملع ةريخ نم وهو م ةمسأب انحرممأ اهمحاص ند اتبع ملام لولو راعتسم م 0-1

 قدح ضعب م ةلاقملا هذه صن اذهو ٠ مولضافاو

 ًاريتس اهوداز تدح لك
 هذه ف ىراصنلاو 0 نسب ةشد ةحض مايالا هذه ف ميما 56 نم

 يف مهتلوصو لاق اك ملوق رمورك ىلع اوزاف دق مهما اونظ ذا اوحرف دق نوماسملاف . دالبلا

 هوععم ام ضعب يف اولداجب نا قوذلا نم اودجي مل ىراصنلاو . لاص كر يفنتلاو ريشبتا



 ةنماثلا ةلاقملا . ينلاقم لوح اا

 لوق ىلع هسيماون قيبطتل نارمعلا يف هشحب لمج نا درب يذلا ينارمعلا نا ىلع

 عوضوملاىلع عوبطملا قبطي نا لواحي يذلا لثك هم اما نايدالا نمنيد وانالفو نالف

 هب كسمتسي نا بجي ال اع كسمتسي و عوبطملا نم هب مجاستي نا بجي ال ام حاستيف
 ةمهقي اال ا قطنيف لايخلايفايف يف مهم و لالضلا نم بكريف عورشمو عوضوم لك نم
 يجيف زاجناو ةراعتسالا يف زاجعالا عئادبب ىلا هنا. نسلحو هَسّدن وه: ةمهني الو ةاوس

 هسفن نارمعلا ىلع ينجيو همدخي هنا نظي ثيح نم عورشملا كلذ ىلع

 ماما حوتفملا طيسبلا باتكلا كالذ هسيماون يف اندشرمو نارمعلا ىلا رظننف نحن امأ

 ةعيبطلا باتك وهو الأ ناعماب هأرق اذا دحاو لك ة مهني نا عيطتسي يذلاو ناسنا لك

 نايبو و ميلس قطنم لك ساسا 0 لك ساسا وه يذلا

 : نيتي الا نيتاه لثم هيف يذلا نيدلا نا < . معا ال يلا ىلع
 ا لكل نإ نودي رت اكو ب ءىش ا

 هبدرق وحنو هبر وحن 1 ل1 تانجاو لك انف نيتعماجلا « مهم ضيا 0 اولعفا

 ايندلا يف بارخ نيدو هلا درع نيد هنا نميني وسلا احا يعل اع ناار

 ناسنالا ذ موق اع اديدج ا داصتقالا لع ين هل لعاو ٠ توهاللا يف ُهشقانا الو

 رت كنيح رمعتف « هاوق يف وفاكتلا ريغ نارمعلا يف لفاكتلا » نا انماعيو 4 عبطلاب قدُم

 ظارقناب عمتجلا فاأتي | الار دارك الاو:ءافتك الاو لذاختلاو قيرفتلاب هدنع ايندلا
 | تساي ايرابم أب 0 7 مدقتيو - ةروثنم ءيلآل لاا شرار تدع

 لا ةضوملا بالا تئش 000 ءاقترالا نم ةرضاحلا انتئيه يف هيلا انغلب ام غلبي ىتح

 قيضاويف انلوقع تراصو "بعت يهو يترعملا ليخ ءامسك هيف انؤامم تراص يذلا ( يقرلاف

 لثم بتك ءيراق لهو . انم انفونا بنارا نم برقا انرظن يئارمو انمجامج رئاود نم
 ةعس لك مم هل زوجي مهءامسا انل رك ذ نيذلا ةفسلفلاو بدالاو ملا يف نيطاسالا ءالؤه
 وأ يرمعل وه امو ءافتك الا اذه لثم ىلع ممالك مهف يف فقي نا - عالطالا اذه
 اذه سيل انه انضرغ نا لع « نيلصملل ليو » هلوق يف ءيراقلا ءافتك ١ لثم الا ىرد

 ةدلضم الا انبتك املك يف دصقن لو اح ةلضاقللو ناردالا ةعيفف ركنا انفدي هلايءاق



 ابا ةنسالا ةلاتما . :فاقن لوح

 اءاضق يف ةلوج هعم لوجا نا ينمزلل هتي راج ولو . ( ارمح ةبج هريكلاه دعب حيلم ) خيش
 توطاللا اعاوهب يذلا هن ارق اللا رحنلا اذهيقااتسم زورتساو انالك قرشا نا 30

 هيلا ىسفن بصت مل ام اذهو ( مسالا اذبم هتيمسنب برعلا فصنا دقلو ) مالكلا صو

 طش يا ىلع الو ضوخن جل يا يف الو بكرن قيضم يا نم رثئنيح ملعن الف . مويلا ىتح
 تابقعلا ديبع ماقم ماقملا اذه يف هلحم سيل اذهو . اناءرا طيخ ةعم دقفن هين يف عقنو طخ

 ملاعلا ةرضحل ركشال يناو نارمعلا هي مهئاقترا نيبو مهنبو مالا براقت ني ةلئاحلا

 ةعيدبلا هتلاقم يلج زهظأف كحبلا اذه ين ضوخلا ينامك ةنالل ئوارطلا لضانلا 1

 اذه يف باطخلا لصف نينيدلا نيب فالخلا يف ربتعي نا حصي ام دي ولا ف ترشن يلا
 ْ بايلالا يوذ ذنع بابلا

 ةينارصنلا نا ثبثيل نيب واب وروالا باتكلا رايك نم ممرك ذ نع هداهشتسا امأو

 نمررضلا اذهربتعن م اننكلو ىلوالا انتلاقم يف هانلق دقف ابوروا يف عامجالاب ترتعأ

 ةيمالسالا ممالا رقهقت ربتمنمل اننا م ماكحلاو نيدلا لاجرنم ءاسؤرلا نم لب نيددلا رهوج
 نجا وهابلا ءاقترالا اذه اهعاتتواو ةيئارصتلا طوب ان تعاوا مع سس ا
 هلا فنع' نيدلا رابعا تس :هرهوج نم تلندلو نيدلا لع اهوخدا لا دانا 0

 الو بيدالا انرعاش لوق اكدشا كلا 'بلثلا ةلص_ نول داس سا
 هنا: قزر يدل

 ةيربلا برو ىرولا اذه نيب قاقتاو دعوم نيدلا اها

 ةيعامجالا هثدابم يف ام ىلا رظنلاب يعامجا ثحب عوصوم نمؤملا ريغ دنع راص ىتحو

 نايدالا قئاتح يف ثحبلا نولعجي الف ةقفاوملا هذبم نوبجعي نوريثكو نارمعلل ةقفاوملا نم

 ديرب م هنر ديعي نا يف ةيرحلا دحاو لكل نيكرات ةميقعلا ةيعاتجالا تاعزانملل بس
 هايند يف ةبيرقلا تاسنالا ةحلصم لعجن ىلا ةينارمعلا ءيدايملا تالت ىلا اهنف نيرظان

 نايدالا لوصأ يف هيلا انرظن يذلا اذهو كلذ مّلعي ال نيد يأو هدارفا نيب ةيكارتشا
 كلذ دعب زوجي لهف هناعا يف اسمحتم ناك امهم ينيد ثحاب هيف انقفي مل ايظعت اهانمظعف

 >| رصنل نيد نم انضضغ اناب انيلع ىحني نا



 بانتجالاو قاخلا عيمج ىلع ةمحرلاو !ممراحمنع ةفعلاو اهتاذلو امتاوهش نعضارعالاو ايندلا

 . بذكلاو . انزلاو . سانلا لاومالالحتساو . حور يذ ناك لفقد هج رعملا ترص ع

 يوىهتنا ةرخ "تاو سلو... ةئبثلاو.. باتلالا عاشو رقلاوءانبلاو. ةئيعللو

 ىراضتلا دنع رشعلا اباصولابا ءاوش هبشا ىئرت اك

 ا ٠11 لوطا نم دعي امم امضعب نع لئاضفلا لخلل نايدالا:رضتقت لو
 يناتسرهشلالوقي اكةركملا باحصا مهو ةمهاربلاف . نيدلا ىلعةليخدلا دئاقعلا ضعب 2

 نيب طسوتملا وه نولوقيو ركتلا رما نومظعي سوسحملا باحصا نييذوبلا نع متزييمل
 00 11 نم قتاقطلاو هيلع درت تاساوساللا نم ووصل اف: لوقعملاو سولسحملا

 نع ركفلاو مهولا اوفرصي ىتح دهملا لك نودهتجيف نيملاعلا نم نيماعلا دروم وهف ضيا
 لجيجلاعلا اذه نع ركفلا درجت اذا ىتح ةدهنجملا تاداهتجالاو ةغيلبلا ةضايرلاب تاسوسحلا
 عقوي امبرو راطمالا سبح ىلع ىوقي ارو لاوحالا تابيغم نعربخي امب رف ملاعلا كلذ هل

 نوعب را م نا نأ مهمد اذا 00 تناك اذهلو لاحلايف هلتقيف ا لجر ىلع 1

 يذلا مهلا مل ىلجتبف ةباصالا يف ةدحاو يأر ىلع نيقفتملا نيصلخلا نييذبملا نم الجر
 هلل كلذ نائرت الآ . ىهتنا . هلق مدأ كي يذلا ملا ءالبلا مهنع عفدني و هلمح مهمضمم

 مالسالا ىلع ةليخدلا ركلا ةناحو فيرا

 لق) هيلع هعالطا نيح ةعم ناك نم مهضعب لاق ىتح ديؤملا يف درلا اذه رشتني مو

 ف ةقيقحلا ىلا ترظن دق ت 0ك ناو ناكل دب دارانام لقا ناكر ):لهاقتم هنا ليغشلل

 دير 00 0 نم نبوج حدج ) هريغ لاقو مهدادعتساو موقلا عئابط ىلا رظنأ
 لع فاخ دال 2 لام نه تدح يناكف يحيسملا نيبدلا ىلع ةيانجلا هله تلح ا

 هيلع ينم فوخلا اذه ىلع هل غوسم الو هنم هبيصن

 لوصا ىلع يثحب رادم دا ٍفتكي مل ينيوسلا لماك ل ضافلا ةرضح ناكف

 نيد اا ىلع مالكلاو ندو نيد نبي ةلضافملاو يحولا يف ثحبلا 0 نايدالا

 دارا لب ينلاقم لوا ين تلق اك نارمعلا ةحلصمو نايدالا رهوج نيب قيفوتلا ينك ىتح
 ةمامعاماو بهار ةوسنلق اما ينسبليناو اهقئاقحو نايدالا عئابط يف هعم ثحبلل ينرجي نا



 اه ةنءاقإا كاش كال رح

 اونيبيل مضاوتلا يف ربكلا مالك نم كلذريغ ىلا « ةعاضبلا ةلقو تقولا قيضو لغاشملا

 درابلا مالكلا اذه لثم نع اولدعل اديج رمالا اوريدت ولو . مجرطاخ ةعرسو مهلضف سانلل
 3 رخل ةدايز مهنابسكي الوا اوأطَخا اذا مالم مهنايقي ال ينأتلا مدعو عارسالا نا اوماعلو

 ا ديكو هتاف انلءامأو يعلالعاليلد اسيل ددرتلاو ريدتلا نا امأوءاصا اذا

 كذب روهلا فرصني نا يفوخ الواو ع تئجوف نا الولو رك 5

 نايبلا اذه ىلا تررطضاو درلا ىلا تدمع ل اهتقيقح ىلع ينلاقم مهف نع
 هلوق لاق ول »لاق ذا يدقتنم ىلع هداقتنا يف نيملسملا لضافا دحا لوق ىنبجعا دقو

 هيفههجو اف كهجو ياهلاق دقو امأ,هجنو هيف هل ناك اعز كاوس لاهي لات 7
 مقريتعات هاوس رضاك هني دال واط تاج اس < هنيدنع مفادت تنأو

 تارت أرقا ذخ لاقو هب يلءاج دق ناك تكل عفدف . ريتا رش

 عار مال فوات هلوصا فلتخت ال دحاو ممالا لك يف هللا نيد نا ملعا د

 5 02 ذو . ةيعرفلا ماكحالا يضكلذ فالتخاب فاتخييذلا امناو اهتنكمأو اهنامزأو
 00« لا نييبنلاو حون ىلا انيحوا اك كيلا انيحوأ انإ »

 ىلا رظني ال وهو ضرعملا اذه يف ةمهاربلا نيد هرك ذ نللا اذه ىلع ىنامح يذلاو

 اذ هاوس نيد لوصاك"نيذ: لوضا نابلسي نأ. ىبأي وهف هيلا هرظن نم سحاب ةينارسا
 نايدالا يف ىتح ةدحاو نارمعلاب ةصتخلا نايدالا لوصا نا لبقت لما تلبق يبحاض اي

 هيف نادل كلذك يني نأ نوع نيد دجوأ هنال ةعاجخلا قرا حالا تلق الا

 ىرخا ةرابعبو ةيناسالاو بدالا هساساو نايدالا رئاس يف هيلع حلطصم وه امم ءيش

 نين ذوبلا نآذاحيسملا نيدادعبا اراشتتا.نايدالا رثك اوه يذلا ءاذو نيد رهو يد

 ًنويلم 470 نييحيسملاو اثويلم 408 نوغلبي

 لاق لحنلاو للملا يف ءاج هلوصا نع كئبنت نيدلا اذه ميل اعت نم ةرذش هذهو

 لصب اماو قحلال يبس بااطلاناسنالا هانعمو ةيعسإدوبلا ( اذو يا ) دبلا ةترمزودو »

 نع يلختلاو عانتمالابو هيف بغرب نا بجي اهف ةبغرلاب و ةيطعلاو ريصلاب ةبترملا كلت ىلا
 شيواش زيزعلا دبع خيشال ةرطفلا نيد مالسالا باتك نم )١(



 ةنماثلا ةلاقملا . ينلاقم لوح 1

 الك نيدلا اياضق ين داهتجالا بوجو ىلع اًثح ليوأتلاو حرختلا لاجم هيف عسني يذلا

 ىلعو نارمعلا ىلع ينجي الثل فالتخا لقا رار كامو كارد تاس نيرا ودو
 مشي ام ىلا عملأ مهذعب و . ىبعا ًاكاسمتسا اياضقلا كلتب انكسمتسا اذا اعم هسفن نيدلا

 يف وه 1 نك ةيؤز# نيذلا مه ءالؤهو ةقيقح رصان ال تبتك اهف زيحتم ينإا ُةنم
 ام مويلا ىتح ينا لاقي ام وا بتكي ام ىنعم نوكردي ال نيذلا ميلف . مهفوحق تايلاب
 لعجأ لو قحلا هنا يداقتعال الا تبتك ام بتك | مل اناف باوصلا ةتدقتعا ام الا تزيح
 تدصق امو ماوقالا نم موقل وأ نايدالا نم نيدلل زيحتلا ةمهّب ينيمرب نال اليبس لقاعل
 نارصلا ىف نانفألاهفلزتما ةءارطتالا فاق

 تيفو 5 ينم نع جورخ وهو نيل نب ةلضافملا يف ينشقاني ماق نم مهنمو

 يثحب يف سيلو يحيسملا نيدلا ىلع هلماحن رهظب "يلع درلا يف ماقف ينلاقم ةجابيد يف كلذ

 00000001 الوم ييانخ وحلا :اذع يموحتب' نال خوسم لقاندلا لملام
 فرغي ذخأو هلوق لوقا وأ يحيسم لجر ماقميف ينبصنو تايئزملا يف تانحاشملا ضرأ

 وهو يتدعم تآلتما ىتح بيصأ هلضف نم انأو هؤاخس ءاشو ءاش ام ناولالا ثلتنم يل
 رع لهذف يئئاقم أرقي وهو عيشنلا ىوهم كلذ ذ ىلا داقتا هنأ كشالو . مئار بدأ

 نلشلارتو | اذه ىلع برضي ماقو اهنم اهتدصق يبا ةياغلا هسمحت يف يسنو اف يكلسم
 دارا « ةعاسلا ( ينلاقم يأ ) ن نالف لاقم تأرق » هلوق كلذ يدنع حجرب يذلاو رفنملاو

 اف ادع اهورني مل هنأكف ةديرجلا ىلا هذرب اهيف ثعب يتلا ةعاسلا يف اهأرق هنا كلذب
 لرقل فلع ءاطوا لي فداك جال ةناولاكو

 ” مولا فال . ةاحوم عئارشكنايدالا ىلع ملكنا نا انه يضرغ نم سب د
 ال اهيعرعوا ١ د د مالكااباسف قسما را لقمأ نا الو د نع نيف

 نيب تنراق مث يمامتجالا اههجو نم نارمعلاب نايدالا ةقالع ةقيقح نيبا نا لب . قفاوب

 يحب اهيلع تينب و ةدحاو ةيعامجا ةجينن ىلا اهمف 0 ناضألا لو

 0 انكر ثكأ يراهينا كلذب دارا هلماو

 نم يب ام ىلع تمققف هتفل اخ ينعسن ال نم ةراشا يل عوضوملا اذه يف بتك ١ نا ىلع



 0 ةماعلا كلج. اسم رج

 ةيميرنلا وول في كوخدو ةينانتتالا دي نع سورخت لوقمع سيل ام لو دإ ل
 اف . مهسننأ ىلع لاكتالاب ةمهاربلا حاج ن .رثك ١ قلي ينا رهاظلاو

 ةجيسللوةيديجلا نيفآلا هو نراك ناسا تفداص حد ول لف تاركا

 ةهفاشم نورخاو يل ةيصوصخ بنك 5 مهصعب و دب ولا تاحفص ىلع كلذب 0 مهمدعب

 مهاوس نم رثك ١ ثحبلا اذه رما مهمهم نيذلا نم كلذ تسنآ الو . يعم مهئيدح يف
 ةيرملا نأ تماعف اومجحاف مهّمال ةمدخ دئارملا يف مهتاباتكب ينودي وي نأ مهنم ثبلط

 ةوطس نوشخي مهن أك شنلا اصوصخو لوقلا ىلا مهب لصت ملو ركّفلا دح زواجتت مل مهمف
 ًاثوخ روبجلا اذه يف مهنتث ةلقل مهنم كلذ نا مهنع ترذتعاو مهبر نم رثك اروهجلا

 000 امو ةعمجتملا لاعفالا سومانب يماع الواو هللا ةمحرب مبعمط ةدشلو هرش نم
 همناوا لبق تءاج يتلاقم ناو ىمرملا تأطخأ يلا تلقل ةءيظعلا لاعفالا نم نيح دعب
 رامثالا جضنتو نيجعلا رمت 5 جضنيسف الق مويلا ناك اهم اهرئا راكع

 ًايظع نيش نامزلا عم ريصي و

 ناكاتيعب لع نمءاع نا للا ةمقرتا تنك ام اذعب ًادقتنم مدعت مل يبلاقم نأ 1:

 نا مك اماذ مدعت 00 نينياوم اموصحو :نيسحت سياراضنا ديك ارا 0

 نوهركي نم انا الو يلعدرلل مهضعب مايقبرغتسا مل انافىبعالا الايك دجن ةسوسملا ةلونلا
 اةيقاوع فديتسا دق تالا ومد لخلا لوقت لج اناالو ةيصملا نرد

 داهتجاةقيقملاب وهو هموهذم ريغ ىلع هلي وأتو هتهجو ريغ ىلا مالك فرص هتبرغتسا يذلا
 كلذ الواو ةباوغلايف ةيلغ لقعلا:لامعأ نا. كلاي قطاو دوصتملا نع دور تا

 تداخل( قنا نأ كفل ةياي علا دع كارا ا "يهشلا ىلا مهرظن ينس انلا فلتخا ال

 مهنم *ىبم دصق ىلا ال حضاولا نييعتلا نم هيف ام ىلع يمالك يف اورظن نيذلا رظن

 هلا دييجو عيجاوتاو يحيسملا ندلا تفرع نا معز ىراضنلا نم.قيارفف

 اهعبضوم رنغ يف اهعضو "يلا ابسان ليجنالا تابآ ضعبب يداهعشتشا اهف "لعركتأ ةلاقم

 يبا ينغصنا واو ه هيف تدرو يذلا ماقملا ريتعم ريغ اهرهاظ هيلع لقي ا يف 5

 زاجماو ةراعتسالا مالك نم نيدلا بتك يف ام هيف رهظا نايب ماقم يف اناو الا اهتركذ ام

0 



 ةنماثلا ةلاقملا . . يتاقم لاح /

 كنا لق الو رك مهباذآو نانويلا يف دنا وطال .الزلو

 اوعدي لو !يراوتع مهن أشو اوقب ول نيذلا كئلوا يدبا نم ابناص اعاو اهلك ابلق يذلا

 انيلا لصيب اهم ائيش
 يف امو ليجتالا بحاصب يباجعا نع لقي ال ةيدمحلا ةعب رشلا بحاصب يناجعاو

 حصي نرا نكم الا 0م نادال هوو :لعاسلا لع نولا ىو
 003000 اا داالو تح اضايجا ادمهرعوج ىف نيتي رشلا ني ١ قرف الو نارمع را

 000 0 اخلق نيبلا لتعأ لاكآل لب سومانلا اضقنيل ال ايتأ امهنا امهالكل اق دقو

 انالاا يناثكو 00107 نى« دياعملا ال اوماقأف ا ةيناادلا ةيجولا: قمر لضفلا اذه ايط' سانلا

 00 000 اد ] ةندم اراك ايط اوماقال نويئاردتلا امتنا ولو: اهعدجمب ةقطان
 و يي اعلا لك نماننلا ميج فرعيف ةيعامجالا اههرثاع قطنت ( نيد يلو م

 مهضعب هيف أو موعب ناز يل نيمتر م نارمعلا يف نوعف دنيف مهدي نم لئاو +1 لوزتو

 نب رقبقتم نياداختم ضعب ىلع
 ا 0 لا باو نآرقلا » ىتاقم تيتكو تق كلذ لغ ىضنلا تنطو نأ: دعبو

 00000 011 تصاخم دقو يدحو .ابامحتا ةعبت كانح ناك اذا تن .ىسنن لع اهنق
 |0010 اداسلا نابدألا عابتا امهب ةمهارتلا يعرب نيتلا لكوتلا ةمهتو. بصعتلا ةنبت
 مهل اخ ممداوطضاو مهنيدا يراصتلا تضع ,نيددتم اهل اولاق,ةيهاربلا نا جوه روتكدلا

 الو « هنيدل اذخا دهطضي ال لقاعلا نال لقعلا قيض ىلإ طع ليلد م مف بصعتلا اذه نا »

 الا لفك الق: نمت اماو هللا ىلع مناكتا لك نولمجت متتا » هل اولاق ةرخاتملا اودارأ
 0007 || نو ندا لصالا اذهو "ياس لصا نم ف عش نع هردصم نيدو انسفنا
 « راعتشم ريغ ىنسلف ر فام ولع

 يق د ا مهم لجر ىلا نوبستتي لحنلاو للملا يف اك ةمهاربلاو

 هب نأ يذلا نا لاكش ذ كرم هوجو لوقعلا يف كلذ هلاحتسا ررقو داع فاودلا

 انانك دف “ 0 ا ل ل ب اوبس نرك ذل نلااماو الزوم كوكل نإ اما: لونا

 نوكي الف ًالوقعم نكي مل ناو . لوسرلا ىلا ةجاح ياف هيلا لوصولاو هكارداب مانلا لقعلا



 ١ ةنماثلا ةلاقملا . ىلاقم لوح

 دصقا امربغب وهرب نا دعبي الف ممواوحأ ءاشن اكو نوؤاشي اك هنوجرخو بهاذم رمأ
 هرك ا ام ىلا ينوعفديرو

 ىتح ينيوهتسل ةقيقح يل تدب ىتم هنا  ةقآ دعي كلذ ناك اذا يتق انأ اما

 تع ل لكنا ىنكي ال ةقيقملا نا كلذ يف يرذعو ماعاش يس للا

 يذلا دايصحالا 3 اذ تلقت 5 و ىمعلا يف ؤ سانلا قب الا 3 اضيا لاك نا

 نآوتلا لع يل :بنذلا :تابوعضلا:+دح قاب ال :يذاسالا ندلا نارا ل
 نا زوال ةايتجحإلا بابو 0 هذه ْى و طبرل لاو لخلا مثديب نيذلا ءاسؤرلا لع لب

 يل دب الو انارمع نارمعلاو انيد نيددلا م اد ام رقبقتلا راصنا نم نولوقنملا لاق امم لف

 ةقيفحلاف هيد ( 200 انآرقلا رصن نم رمالا ناك يك

 فض لك ع كج او اوبال قوم 1 مؤ ةلاص نكت نا عأ
 1 . مهماجعا غلب اتا ىتاتلاف كاتكلا حب نيك تونا بالا ل كل 0

 درهااجلاو وهلال قت || ةفلكع صاق نا الو ةعيبطلا قراوخ نم هو دع نأ ىلا نويلب ان *لثم

 انربلا نسب قرفلاك مول ل نيب قرغلاو . مهم كاف لكلا نومظعي ال سانلا نا

 ةياغ لك + ماطمل حض نويلو انك حافس لجر 0 حلصملاب ساقي لهو . ىرتلاو
 را كعب هذبب ارمده يلا اديملا ةايلحلا ةبواسرفلا ةروثلا ضاقنا ىلع ىبو ةيعامجا

 ةيتاذلا عماطملا ديبأتو حتفلا رخل لا هيف ةياغال ناينبلا يعادتم 150
 عارم ولو هيف تلق م وحإلمو ةيعاتجلالا يمازملا'فاةيآ ناكل هع وتداول
 2 كلذ :نيياام لعا قوكم المو” ناك وعالود نوطو تالبنغ عطل حل
 : ورم امو هيف" اخهنم لك ماق يذلا رصعا م نم نويلوانو

 5 1 5 هلب وحن هردق نويابان ةثدحا يذلا ررضلا ردقي نا عيطتسي

 هلجر يف ديقلاو ِهَقنع يف لغلاك هل ناك نوناقب نارمعلا دب ىلع هبرضب و هضارغا ةمدخ
 اقام 0 ىّسم ىّشم اذا ىح

 كلذ يف اهملع رع بوعشلا تناك مون هيلع ناآرقلا نيد لضف ندقلا ركب لهو

 يل الراو قئانو لع هاغإلا نات علا نع وب ةيهال فرتلا يف ةسمغنم دهعلا



 ةعيلاللا لاجمل: الاقماعلرخ ا

 000 اك اص ىأرال 2 دحأ يأر.ىرأ, الانا مل تلتف نوافاغ ةنع لكلا

 هل ةقالع ال يرظن يف نيدلاف ةينيدلا معزانم فال اتخا ىلع مكن نك عازاتلو ( ةليدملا

 نال هيف دحاو يكن رغ وا هرقبقتو هفوقوو هن اقترا يف هريثأت ثيح نم نارمعلاب 0

 حالصا يو ةيعامجا ةدحاو ةياغ ىلا وبصتو مالا لك تسارع نايدالا لك

 اوامع اذاف ةيعرفلا 4ماكح أ يف هلاجر تاعزتن الا هيف رثو هوك انك ناسا روما

 حور بسحب نارمعلا ةحاصم ىلع ماكحالا هذه قيبطت يف لقعلا اوكحو نيدلا بجوع

 يف تلق ينال عوضوملا يف ةباتكلا ىلع تمزعو . ءاقترالا نع كلذ هدصي, ل نامز لك
 ةحزحز ليحتسإ هناف ةهملا هذه ىلا ةرعولا ةلأسملا هذه يف ثحبلا رايت هجوب مل نا يسفن
 كآن الإ :انرأ فو  ةدزوشنملا ةينمالا هذه قيقحتل ةمزآللا,ةعرسلاب. اهفولأم نع راكفالا

 اذا انيلع يضقي فوس قربلا ةعرسب ريسي فراج هليس رخآا رايت كانهف الاو . نارمعلا يف
 0-5 لال يباع تادعمو هتعرس كاع عادا حل ابك

 مهعمو ةجيننلايف كشي مهصضعب كرار يكول ى زر اويوصتما مك أو . نيريثكل اذه

 يلمع نم قثاو ريغ هنا ههجو ىلع تأرق ينأكو مكتي و ًاقرطم فقو بدأو معدد لك
 ىلع لك ءايشالا مهنل عابطنالآ نم هيلع روهجلا ىوطنا امو يدابملا نم هيلعأنأ امب هملعل
 رئاعش سمأ نا نودنم ًاياس ةنم جرخاو ثحبلا اذه ل ضوخنا نا لعب ءصيف هاوه

 ىلع نوكيس يالك نا هل تيدبأ انو . ىربكلا ةماطلا كانهو مهنيد يف نيد باحصأ
 ةينارمعلا ةعزنلا ناو.نايدالا رهوج يف الا ثحبلا مزاتسي ال اذهو نارمعلاب نيدلا ةقالع

 ةيعرنلا ماكحالا ناو اهنم ةيعاتجالا ىتح اهرئاس يف ةدحاو نوكت داكت رهوحلا اذه يف

 نم رثك ١ ههجو ىلع أرقا يناك تيأر . رهوجلا اذه ىلا اهف مجرب نا مزاي نيد لك يف
 ةحلصم ىلع اهقيبطتل ةمزاللا ةنورملا هماكحا يف سيل مالسالا ناب هداقتعا وهو كلذ

 ”00 0 الرش اذ قكهلقا تاقو:ةأغنلا كلت زئا كلذ دنغ تاك ذتق نارملا
 فقي نا زوجي نيد نم ام هناب يداقتعال الا اذه يلوق تاق امو هاوس يف كلاب اش حجار

 نم مهنمو . تالماعملاب ةقاعتملا هماكحأ يف لقعلا اوكح اذا ءاقترالا ليبس يف ًالئاح
 ا 1 و17 يف نويعدي سانلا ناب ةنم 1ع بحا الام فداصأ الثل .لودعلاب يحصن



 6 ةنماثلا ةلاقملا . ينلاقم لوح

 تنماتلا حلاق

 أ" يتلاقم لوح

 > ينارمع يقالخا وأ يجولويسوس يجوأو كل ثحب ه»

 < مهسسفنأب ام اوريغي ىتح موقب امزتساال اننا ناك

 يف ءاج امب نوثدحتي مهتعمسف ءابدالا ةبخكأ نم قيرف نيب موي تاذ اسلاج تنك
 يف ةروثلا نم كالذ هثدحا امو نارقلا نيدي: نضيدرعتلا رم ( ةعنشيولبارصع فاتك
 تاووةنئارطل عى هوة ل ايلات الاوت تغرم ب اهملع بترت امو راكفالا

 0 ينأت الو يفدفسا | يفسح يا ائاق مهن رادم

 ةضللا افي اهمحت لئاط ال روما ىلع لادجلا دادتشاو ماصخلا مادتحاو نئاغضلا ةراثآ
 هع لع تونا قاف . ءيش يف هنم تسيل لقاعلا دنع يشو نبدلا رهوج نم

 ةنلتحلا قالدالا.باننصأ ني: قاقشنالا فيزمو.ًاراعتسا الا الخلا ةران نيو ال ريدك

 نوجرحيو عيشنلا ىوبم ثحبلانولخدي ةتبلا ةينارمع ةدئاف دحاولانيدلا باعدت الو

 يف هآوسو 5 :أو هيلا بهذي اهف لقملا ك2 هنا هل ليخم لكو . 022

 كاذاوأ ىلا ده ماع سات هنقنا يتحلل كرف ايف كشي نم مهنم امو نييم لالض

 برعي ىتح ةرطفلا ىلع دلو دووم لك » يوبنلا ثيدحلل انطباعا احمد

 رم مالكلا ا الو « هناسجمي وأ هنارصني وا هنادوهي هاوناف هناسل هنع

 امو ىلوالا ةيبرتلا ىلع مالك يف كلذ ىلا ترشا ينكر ةيلاعلا ةفسلفلاو ةمئارلا ةمكحلا

 دو زار ا || هئادبلا نم هيف ريص, ىتح نهذلا يف خسارلا رثالا نم اهل

 ًالادج قيطت الو اصيحم

 اهأكو اقيقد ًارظن ةلألايفآنا تيأرفنوضوخي هيفوم ام ريغيف يل تدب ةقيقحلان أكو
 اما ةزوكذلا نارسلاو نارقلا ةلاسر يلع مهذغب در را 9 ةنس يايا كرا 307



 ةئاشلا ةلاقللا « أر ادام ارقا ذات "ب

 ااا كيش وعاو اسوا عسا وتلا نانا ب
 عم ٠ . نامزالا رم ىلع تبث فوملاملا طخ ل ن نيناوقو « تاداعلا » اهلصا عئارش

 اهب لوانت لب تالماعملا ىلع اهبف رصتقي ل عئارش . ناسنالا كلذكو ريغتت تاداعلا نأ

 ىنملل غلباو سوفنلا يف مقوأ نوكت يكل روظنملا ءارو ام

 ىطتماواجار ا ماهوالا نم ىف ةعيبطلا ءارو امىلا هسْمنب ابصف هنود كلذ لك ىأر

 ناطاسو تاقواخلا هذه ديس تسلأ .يردا الو هلآ لعل هسفن يف لاقو . ١ ارا ونرفلانورم

 مولاو حورب موب : اهلك يلفحو اهرم يرسم ها لهف . تانئاكلا هذه
 يلصا . هيلا وبصتا يسفن كيذلا لعأ ر صنع: ىمااناق ال. ملبت ضراو عفدت ماحراو *ي

 هلآ سفن يف ناسن ااوأ نانا روع ىف هل ااناق ع

 هعجرم اهملا . هالويه 0 ب وث يدتر هناحاتحا ريس انفو ىرملا

 ريغ كرنب مل لحنا اذاف . ناويحلاكملأتي و تابنلاك ىذغتيو داماك لجض هلآ . هاوق اهنمو

 هلآ . اهمو اهف الا كرت الف كرحن اذاو اهنم الا يذتغي الف ىذتغا اذاو ةداملا فيثك
 . اهراوطا يف ةداملاو . اهراودا يف لوصُملا لثع . نائب وه امو توعو قابب وه امو دلو

 ا عرب نا ىلا ةدانملا رصانع ًاريعتسم ماعتي و اعلثم ومن . ناويحلاو تابنلاك ةرذب 1
 ااا 1 !راو ةيطلا ىلإ ةرادقن وكب نا نشب ىلاةكيح نم ًادئاع هترذي يف دقربف

 امنع ىنغ هل نكي ملو . اهنم اهراعتسا . ةيلاب
 ”0000 0 او هلا رك نم تطح باحسلا رم ترم ةبها ىف هلك كلذ

 وه شاعتنا ةبه يف . لابخلا ةجربمو مالكلا فرخز نع ةدرجم اهمف ةقيقحلا هل تمسترا

 مئانلاك اهيف ظقيتسا . رونلا ءافطنا قبسي يذلا شاعتنالك توملا ءادتباو ةايحلا ىعتنم

 اا راطبالا دقت ةرفات رحاب هماما:ةمستزم ةقيقملا ىأرف :هبئثا دقو

 لقي ٠ نم ٠ أرق اذام . دقر مث



 د ةعباسلا ةلاتللا)ا أر اذان ل ذات

 ركذتي داكو . ناويملا لاذو تابنلا رمثتساو دصحو عرزو ضرالا قشو تابنلا فايلا

 « نانا نم دورطملا هنا »

 ءارمغلا زواغم هب عطقي م ناويحلا ىطتماف ةعساش هعماطمو ةعساو ضرالا أو

 ءالكلا مجانم عالطتساو لاقثالا لقن تائكرملا ىنب و
 ضرعيف فذجي ذخاو بك ارملا ىف راحبلا هتضرتعاو اهتعس ىلع ضرالا هب تقاض

 رحبلا ناطاسو ربلا ديس حبصا اذكهو . ءاوملا بابم هب لبقتساو عارشلا عنطصا مث ءامل

 داشو كلاما طتخاو نئادملا ىبو تاعامج مناف ةوقلا ىلا فار
 نأ دا "0 اه نم يرجن قئادحلا سرغو ةعيفرلا روصقلاو ةعينملا نوصحلا

 تايلاكاىفنالمرغاو ثاثالاو ساللاو لكألملا قيقا )» عئاضلا سودرفلا » اهم ديعي

 فراغتزلا ىلا :اعاطخم تح تاجا

 جرختساف ةعيبطلا رارسا هل تفشكتاف لوهجلا بلطو مولعملا ظن مولعلا يف رظن

 عارشلا نع ضاعتساف قريلا قطنتساو راخبلا ىرستساف اهاوق رسأو اهزوتك درو
 راطقالا نم عساشلا برقتو حايرلا قباست رطاوقب دايملا نعو .راحبلا ضرعيف رخمت رخاوي

 ا (ًاراج» | مظ ناك دقو ءاقرزلا ةبقلا يف قدح دحاو كال نارا حمط

 الغ فقوو.ذ اهنتيمتل تفرش مئاك هني لهقرتحا ناك انا ماياسل ناك ارا

 « ندا وا يشوف تاق لكي هنم ابنأك داعبالا نما ام
 اهدامج اهنطاب و اهرهاظ ابلفاسو اهملاع اهديعب و اهيرق هل تناد دق ةعيبطلا ىأر

 لك ددهم » رابج هماما سيل نا هيلعقشو .ريجنو ىفطو .ريكتو اتعف . اهناويحو امتابنو
 ماقو قثاقح ماهوالا نم ةاشاا تح (دلينع ابج كاذ انا اهف » هل لوقيل « دينع رابج

 « نامزالا فلاس يف م ( هنا كن 1 هتملا كضاخا

 «قتب اا ىو نو ال اللي > .ةينيق قول ريت هاذ كلذ لك أو

 . صعب لع هبحعب 0 هصعب رهقيل ى متت هسفن وه هنم هسفن ىلع بءصأ دج لف

 عضوو عئارشلا نسف . ةمأ ىلع درفو ةما لع ةماو ةليبق لع ةليبقو ناسا ىلع راق

 وهو ريو لدءلاب يداني وهو ظن كيغضلا قونَح مضهو يوقلا لايما قفاوت نيناوقلا



 ةئباسلا ةلاقللا ..ىأر .اذانوآ ا رقءاذاَم 4

 اهل تشعتناف .زايطالا م ا راسل الريان ينشد نو زيا ترام نامل قو

 نوحرف اههف لكلاو سارعالا اهنأك سافنالا
 ىلع لبقاو ابصلا نمز قراف دقو لجرلاك ةلقثم ةعيبطلا تلبقا عيب رلا ىضقتا اذاف

 اا 1١ ال1 امو ةراقاح يف هدضخ ا امو هيضام يف هعرز ام ىلا رظني .نكلاو دحلا نمز

 لمالا هنم غرف دقو خيشلاك هرارفصاو هلوبذب فيرخلا ءاج فيصلا ىضقتنا اذاف

 رودلا مجربو لوما يعتني ني اذكهو . لجالا لواح مقوتي

 فعضا نيدضلا عمتوو . نيضيقتلا قتلم بيجسلا نئاكلا كلذ مئاق هلكك لذ طسو يفو

 عفترب . لهاج لقاع .هنانج تاطبنتسع تانئاكلا ىوقاو:. هناينب يف ناويحلاو تابنلا نم

 اًروط هلامعاب طحنيو . « رك كلم الا اذه نا » لاقي ىتح ىهسلا ىلا ةرات هراكفاب
 تاجرد ىصقا .ىلا ناويح . « مجر ناطيش الا اذه فنا » لاقي ىتح ضيضحلا ىلا

 ال0000 001 نم اوه امو تازجنملا ذلحاىلا هل" .:ناويكج وه امو: ةيناويملا
 ناسا او

 000000 11 اذه نم شيل هلضاءنأك انئاخن اعتاج اي راع ةظشتلا لع فقو
 وشفاء! ينصت عوملاو . هييعي رحلاو . هيذؤي دربلا « نانلا نم دورطملا » ناسنالا وه

 رساوكلاك ناويحلا ءالشا لك او ةمئاسلاك تابنلا ىعرو هيلع رجشلا قاروا فصخو رئاغملا
 لالا 0 راف ةدعلا لامك اون ةوقلا نم هنف هآر ام هعارف ناويحلا ىلا رظن

 . هنع ابنف ءيبتخي ضرالا فوهك ىلا دمعف هيمحت بلاخم وا هيقت نئارب هل سيلو هنم
 هنم اره ةلاقلا زر اجقملا قاطو

 ىلع هب وطسي و هسفن نع هب دوذي احالس اهنم منصيل اك اهكحي ةراجملا ىلا دمع
 .راجحلا كاكتحا _.رم .رارشلا رباطتو ديصلا ىلا ىدتهاو حالسلا عرتخاف . هاوس

 00100 17 1 ناك ناييطالا وشم ةماعلا لك ىلا ىدتعاو.: رانلا فشتك اذ
 ا عارتخا » كدا

 ا دادعلا اين منطصاف رانلا يف نيلت اهنارونداعملا ىلا ىدتهاف ضرالا يف كَ

 نم ءاسكلا منطصاو تويبلا ىف ةعيبطلا هل تالذ ةوق اسم لان هنا هسفنب رعشو نقتاو



, ,_ 

 1و ةدباسلا ةلاقلا) ىأر اذاك ارق اذإق

 اهنيب سيلو ةلصفنم اهارت بارغتسالاو باجعالا عوضوم يف ناويحو تابنو ندعم

 هنع كوحتموا هنم هناك رجالا قفا لتس كح ا نا ردح

 ىلويهلاو . ةكرحلا ىلا اهعجر» ةدحاو هاوقو ىلويملا ىلا اهنجرم ةدحاو لكلا داوم

 ىلا لوحتت ةئيب ةقيقح ةكرملاو ةداملا طيسبا ضرف ىلويهلاو . نالصفنت الف نايس ةكرحلاو
 ةيسيطانغملاو ةيئاب رهكلاو رونااوةرارحلا : ةفورعملا ىوقلالك اهملا درتو ةفورعملاىوقلا لك
 لكلا لصا ةكرحلاف . اهسفن ةايحلاو

 ةقاح يف ريغتت عاضواو لوحتت لدفن هود هلا يه امو:رثدي ال قاب لكلا

 رودلا اذه
 : 1 ا 2 0 ِ #
 م مننا لوصفو الوصف ا روهشو اروهش 0 ماياو امايإ 0 راودا "4

 رودلا دوعب

 مويلا روديف ايد نياسدم مع لا دس 3 ءالظلا بهايغ ددبيف رون قثش

 هئدب ىلع ًادئاع صقانني من ا 0 لها دقو لفطلا هنأك" الاله رمقلا ملطي

 رهشلا روديف ناصقالاو ةدايزلاب ناسنالا ةايح لثم هن 1

 هناك ةليلات اب 9 (ضرالا كيلو دق زدت توران آك دع هني
 . بئاصملا طسو يف لامآلا اهنأك قورب عملتو مود | اهنأك مويغ ديلتتو . مرهلا داج

 . نولوقي ام يف نوبذعي مثو ىيحجلا لها خارصوا ةملآلا بضغ اهنأك دوعر فصقتو
 00 ايات راحبلا دهني مرمر لع ١ نازك 9 خيول

 ارم ىلكتلا ءاكب كبت وا . لمالا غراف نم طنقلا كحض كحضن اهماك ءامسلا

 ا لوادملا ليف اهئاكهل تكا وا: اهكحضل ةكحاض ضرالا نويعرجغتنف .لجألا

 تدر انئعاضب هذه » لوقت اهنأك ابجع خفننتو ارك ضاعت تطعا اهتراكلا نرجس

 6 نوعجار هيلا اناو هلي اناو ةيالا, "كتي اك ليسملا نيع ليو 07
 رضرالا تزررو.امنلاب ةطيشبلا رفق كل رثفاو ءايسلا هلو طسينا ءانقلا 5
 تاناقو تنال طلقو دودتلا ابنك نوضنلا#تلطعلاو ةيس هك سا
 اينآك ابنك ىف راوتالا تقتتو .تقوانقو ابولقلا وا  تقد لقو رص 7

 ىز



 هيب الالات ١ تارا قاللو اوقاف 1

 ةفياسملا لاقل

 كا اذامو ار ا ة ادام

 اذاو ٠ اباه ِف قرعا هزال ةقيقحلا قري > ناسنالا

 000 ا ةفور األ افرش نا ديزي ال اهآر
 لضفيل هناو ٠ ءيث لك يف هبوعلا فلا هنال اهنم غوربو

 اطوقي نا نم اهفرع اذا هسفن ىلع بذكب نا

 وي ل الو فرعي امل لوا ال ةمئاد 0 كك ءانضنلا لع لويه

 0000010 0 فرد ال ةراد طبع نم ةطقنوا اهرختاب اطوأ لضتم تاتاخ ةلسلق
 0 نأ

 ال 61 ماكان تارذف قئاقد ماعت رهاوج 0 عباوز

 الا تاو قفل كباوثو رودنت تا را ءيضن 0 مسقنت ءاضفلا

 رودي كلف يف لمكاف الاو م ىلا ةبسالاب

 مظتنتو افونص ةداملا ءازجا اهب دحتت اهتابباشتم رفانتتو اهتانيابتم بذاجتت ىوق

 ةئيطب ءاقلا ةقيطب رهاظ نم اهؤاع بكرملاو طيسبلاو ميضولاو عيفرلا اهمف ًاًقوفص اهفونص
 لاحفإلا

 وه امو لحتاو فاي وه امو 0 ساحب وه امو لعفنم يحب وه امو مان ندعم

 لولا رقفلا كرم رم ل اع نكلو ريغتم لاحلا يف كل دب مل نآو لوحتم ناثب

 ماسجا ىلا لاخلا يف اهوحتف ةداملا ىلع يلوتسن ماظننالا دقفت نا ىلإ ظننت ىوق

 لاك الا كلقلا/ لخاد نم اهؤاع لالالا ةعب رس ءاملا ةعب رس كرحو سخنو ىذغنت

 00 اكار ذلاذق ةردب نم خش كرحتي و نحن اناويحو ىذختي انانن مسقني يح

 ةردب يف دقري مث اهنم راعتسا ام ةداأ ١١ ىلا درت لإ توع الو تومي مث 9 0 اكس

 1 تح نتاع

 ١858 ةنس ريصبلا يف ترشن ) 1١(



 6 ةضانلا)ةلاتخاوب ناز لاؤا قارقلا

 مهسفنأ اومدخو نيدلا اومدخل اولعف ولو . هيفخي نا لواحي يذلا نم رثك ١ حلي هبواديل

 نيدلا ءابعز لمح بيس ءاسينفأ وطقس نيلأ ةلعاولا رم لضوينلا ةلملا ناو لادا

 كارتشاالاب ةسفنا نيدلا لعق مب“ 0 علا ىلع أونج امع نولوؤسمل ١ مدحو مم نيذلا

 لاجمل او نابل مهماما اوحتفلو . ةلواطتم ًاروصع ملاظملا ىصعب مهوقاسف ماكحلا عم

 ىرخالا مالا نم مهقبس نع ايدحن ةيمالسالا مالا بلق يف ةروثب ولو مهنيي حالصالا

 مويلا عقاولا وه اك اًتيشف اًئيش عالتبالاب مهئانف نم مل ريخ كلذ
 ”امورلا لع ربو ةحيهلمالا مالا 0 نارقلا ىلع يتلي نأ عع ل يلا

 يف ةندمتملا مالا يراجن نا ةيمالسالا مالا تدارا اذاف ماكحلاو نيدلا لاجر نم

 اهملع امو كالت ةضهم ىلع ثعابلا نكي مل ليجنالا نا اك اهنود لوحي ال نارقلاف اهئاقترا

 لعلاب فشكتل امر ءاطؤرلا ىديا لك ةيدفلا د را مهيراجت ناالا

 بعشلا لوقع ىلع ةلودسملا لها فوجس

 مل اهنا فيك نيدلا رصنل ةيملا نم مويلا ةترهظأ ام عم اندئارج نه برغتسال يلاو
 ةئئااشلا عدبلا نم نيدلا ريهطتل بب رق دهع دنم قحلاب رهج لحجر رصنا ةمزاللا اهتمايق تت

 براضلا دب ىلع او رض نيذلا كئتلوا توص الا كاديح عمسل لو ور هيلع فيحلا عوقو عنملو

 ترصنا تلف ا م نيددلا نأك مو ولا توص مل عسب لو لو عدبلا هذه ىلع

 اين نارتلا نع عفدبوو اهدئاّمع نم حل حلصي « رثوا » ليبسلا تدبمو 5 هن نيدلا

 راحبلا ءارو _:رم مويلا مءاج يذلا يساقلا توصلا لعلو ناطاس نم اهب 50

 نحنو نولوقي و حالصالا اذه ىلا مهّبه نوبهف بجاولا ضرألا اذه ىلا رثك | مههبني
 « مك ريخ وهو ائيش اوهركت نا ىنسعو > مبعم ددرت

 1: يع تش 5
 ميم ا ل يح

3 - 



 ةلسدانملا/ةلاقملا'“. نانرمعلاو كآرتلا 1

 هب اورجات وا هك اأردا يف اورصقف هيلع ةماعزلا اوعدا نيذلا نم

 أديعب ًاوأش ندمتلا نم اوغلب نرانويلاف لوقن ام ىلع لدع دهاش عاجلا مع راتو

 نامورلا مباثمو "يالا هلل نودنسب .اوناكأ يأ قيقملا ةيلكلا نيك نيكرشملا نم اوناكو

 ا ىرع تاحنا ىتح ةينارصنلا 00 مورلا رقهقت دقو . مانصالانودبعي اوناكو

 نييدلاب دهعلا وثيدح مهو ا هياكل كوذو مود ضاعن نك ودان عرفا

 ىلا اف ةينارصنلا راثنتا عم 5 ةئرس ةلاح يف ىطسولا روصعلا يف ابوروا تناك دقاو

 قي رطلا ةعراق ىلع ةالصلاو ةريدالا ين لازتعالاب الا ةداعسلا نوري سانلا نكي مل ةجرد

 رج امو رثواك ةعاحشلا لاجر ضعب مايق رق نم اهنف لصح يذلا مظعلا قاقشنالا اللولو

 ماكمحلاو سوربلك الا ةلوص نم تطحيتلا ةيواسنرفلا ةروثلا ران مارطضا نم هدعب كلذ

 نآآلا هيلع م ام ىلا اوقترا الو ايش اهمثا ةينارصنلا تنغأ ال
 نم نيعماطلا عماطم ةسل رف 0 07 مراسل كا ةينارصنلا باصا يذلاو

 ةاوهم يف بعشلا طقسو ضارغالا باحصأو ماهفالا فاعض نم نيدلا لاجرو ماكحلا
 ١ هيلع نيك الا <> نيدلا ىلع ىنجو مدقتي هاوسو رقهقتي ذخأف لهجلا

 نيدلا لاجر لب نارمعلا ليبس يف ةيقيقحلا ةبقعلا سيل هسفن نيدلا نا مدقت امم ىرتف

 مم تك احن امل اهناف . نابايلا ءاقترا ةلوهسس رم مطسا كلذ ىلع ناهرب ياو مهسفنأ

 ةعرس تقكرآو تطشن ةعانصلاديب أنو معلا رشنب ءاقترالا ةميق مهني لهاع اهمف ماقواب روأ

 ال1 ال للسلا نك اهئاقترا:نوذ لئلا نال الا كلذاانو . خيراتلا يف اهل ليثم ال

 اوسل كانه منال نيدلا لاجر نم ىرخا تابقع ةمالا فداصت مل لئاحلا اذه لاز

 ةفاجا ةيحأ ميلاعت يو . ةيذوبلا ابنها عئارشنم تارذش مهدنعنبدلا نذل ادي عيش

 ةيشد ا

 ينكلو نيدلل ززعم هنا هل ىءارت ام بسحب لك نعطلا اذه ىلع دئارملا تدر دقلو
 الا اورظني لف ٠ [فيكاش ةيتملا ىلا اورظني نا اوديرب ل مهما ةنسأ» لك لوقا

 4يلع نوطبغي مويلا فقوم يف مثو رقبقتلا اذه ىلا ةتعد يلا تتانف داو يئالسالا ملاعلا

 ملالا لحن نع همسج يف ثدعن يذلا ناسنالا نكلو حرج قملا نا معن قملاب ةرهاجملل



 و ةسدآنلا ةلاتملا . نازئلفلازأ نارقلا

 نا لاق ثيح - مدقت ام لكن م هكح ىلا برست أطخلاو - أطخا اذا وهف . اقح هلوق
 اذهاةلوق ناكر ورسملا زعم 0 رصع لك ىف نارمملا قدارتا ل قارقلا ةحيرست

 نارمعلا ةحاصم قفاوت ال نايدالا نالاق ولو . هعئارشيف حماسني ال نارمعلا نال هيلع ةجح

 ايتنايخ ىع جتك ناحل ا 0 اكوام لإ راظنلاب ال رظن هلوق يف ناكل

 اءاضقلاو . رخآ ىلع حصي, نيد ىل ءعضب يذلاف هلوق لاق دقو امأ . هليبس يف اهب مهفوقوو

 يالسالا نيدلا يف اهريتعي نا هنكع ناك نيدلا رهوج نم اهريتعاو املا دنتسا ىتلا

 مممايقواهب نيدلا لاجر كالا ارا ةلإ رواف نكي اهقايفالا اعف اهاومك

 اهاهاض ام ينو اهمف مهفالخ نا ركذلو عراشلا ضرغ نم اهنأكمهنم نيحلصملا هجو يف
 ةينارصنلا ممأ لع يذنقت تداك يلا ةينيدلا تاشقانملاب ءيش ا ةيعامجالا لئاسملا نم

 5 م ةيمالسالا مالا يف ذ ءيسلا اهريثأت تثدحا ينلاو لهملا روصع يف

 هنورفكي ليلغ ىلع اوماق امل ابوروا يف نيدللا 0 كيل اهف يمالسالا نيدلا لاجر
 ايدول حلك نر كاسل عوشي نا يبيلك ل رودت ضرالا نا لاق هنال

 ةيعامجالا يمارملا دعبأ ىلا حماطلا نآرقلا نا لقعي لهو . ىذاب ةينارصنلا رهوج سم لو

 ابامح زوجي ال فيكو . نارمعلا قنع يف الغ ابلعجي نا اياضقلا هذه لثع دارا دق نوكي
 ايس الو ةراعتسالاو زاجلا نم مالكلا اذه لاثماب ةنوحشم نيدلا بتكو زاجملا لحم ىلع

 تسيل ةرقرتتاو .هئااقترا/ ىف ةريثأت ةتخي نوتنارطنلاب نريدلا ةقؤلع نا هيت دارا

 كقيواك ادام يشعل و دوران فرم وهو رقهقتو نارمعلا قترا ال الاو ةضراع الا

 لب هسمن نيدلا ملا سب كلذ ام نايدالا تيس ةرتك لاا ىرقهقلا جرو فقو

 ليلد ىوقا هوجولا تارساح موقلا يف نيطخم مالسالا دهع لوا يف نيملسملا ءاسن مايق سيلا ( ) ١

 كلذ ىلع مالكلا ببسا نا يل زاح ولو نيدلا يف 0 ا|ءايملا نم تست باجملا ةلآام نإ ىلع

 داهحالا زوجي الل اذالو هرايتعا ىعا.ةحالا ثحابلل زو امم اهنيح يف اهلا تعد يتلا بابسالا توا انه

 يهف تاجوزلا ددعت ةلاحف 0 بدلا ال ءاقترالا ليبس يف ةبقعلا مه نيدلا لاحر نكلو ًاضناناع

 يعو ابيف لدقلا نضيرذب لف احرص 2 'ىهنم هنال نارقلا ىلع 0 ذ ارتعالاب تسيل ةقيقحلا يف

 نادعت ال كاذلو عامتجالا اهب ديقب يتلا ةينيدلا لئاسملا نم ةينارصنلا يف الو مالسالا يف اتسل قالطلاو

 نارمعلا ةحلصم ناقفاوت ال ثدح | ههبق ناسنإلا فرصت اذا هاوس ىلع الو نارقلا ىلع ةحح



 ةسداسلا ةلاقملا . نارمغلاو نارقلا .

 ا" لوألا اهبقاةرداطت ام اذنع ةّهجو لع مسلوب يذلا مظعلا شاهدنالا كلذ ىلع

 00001 ا تكترا كنأك ضرغل || ةهازن كب مسوتيو علا كيف دقتعي ناكاذا

 كلذلو بيرلا هلاد هنأك ًاركمم قرطي نأ ثبلي ال مث ةدشارلا ىوقلا لك همامأ اهب
 شرا سار لما كلا ناك

 ىلوالا ةيبرتلا هذه لوعفم نم ةيقار هكرادم تناك امهم يعاهجا ثحاب رسب ايقو
 ةحلصم اهيضتقت ينلا ةسايسلاو نطولا ةهج نم اهم ل نيدلا ةهج نم اهنم لس ناف

 نم نوصلمتي نيذلا كئلوا مه ام ليلقو ٠ ناث نيد نطولا نا هداقتعا ينو نطولا اذه

 عمجا ماعلا مهم :طوو ةيناسنالا ميد نولعجيف ا[ لماوملا نه ليعافم

 ف ل كر نمسا زها ف ةتيأر اسالا طفلا ادع ىلا يتاطح امو
 000 03 اراب نإيحالا ةقدلع نم روك دروالا باتك يف ءاج ام تنس زاكّمالا
 لعجو ينالسالا نيدلا رهوجل ةيطاق ةيمالسالا م هاللا لعو نس رصالأ ىلع هما الك يف دروللا

 30 ل امتار نيب ىدوكلا ةقنلا:نارقلل
 كلسمك لس نيقيرْغلا الك نا لاقي قحلاو هيلع درلل ةيمالسالا دئارحلا تدصت دقو

 لفاوملا كك )| ظلام مل امهنا الا ثحبلا يف ققحماو لوقلا يف ةيرحلا

 عفدنا دروللا : هباب نم هقرط سملت نم لياقو عوضوملا ل لوح اماح امينا يداقتعا فو

 ثيح هب اونقوو هنود اونقو نيذلا كئلوا لالخ نم الا نآرقلا نيد ىلا رظني د 57
 يلمح يذلا اذهو . ملا عضوم مهعب اصاب اود ناءاونيارت لف نيمجح اونقو مثو . اوان

 0000 فيعضلا يتوص لعلف ةروعولا نم هيف ام عم ثحبلا اذهل ضرعتلا ىلع
 ران 0 اهران نوكش أ ًاراصنأ ءالقعلا نم مدعت الف فقاوملا ضعب كف تلاد تقرحا ناو

 عم نارمعلا يف اوريسي يك :يش مهنيد نم مهسعقني ال م ءان ولع اهحلسإب ادرج ريلخلا
 هرثأ دم عراشلل ا لا

 يف يود هتوصلو ةيقاراا لوقملا اما ور ضعلا لاغز مخاعأ نم رمورك دروللاو

 يف وهو يرام الو ركتتي ام لوقي نييسايسلا لاجرلا ةردان نم وهو ندمتملا لاعلا لفاحت
 نوكي نا بجوي ال هلك كلذ نا الا حارصلا قحلا هنا دقتعي ام لاق لب براوي مل هكح



 هذ ةسداسلا ةلاقملا . نارمعلاو نآرقلا

 ذا ةدرلا لها لاتق يف يبنلا توم دعب ركب وبا مالسالا ين داهنجالا ناكل لو لذا

 أر ناك :اذناونو نيدلا نم ترش ةكرت : لع هلانق زوجت ال انيلغت قم نال دا تكنالا ناك

 يسايسلا اههجو نم ةلأسملا ىلا رظنف مالسالل لوالا ةفيلخلا ركب وا امأ ةباحصلا رثك ا
 ًةلاقع يوعنم ول لاقق ةاكلا ةيدأت نع اوعنتما نيذلا برعلا عم يخارتلا ةبقاع فاخو
 مالسالا ىرجو . ملاتق ىلا هسفنب يضمو هعنم ىلع مهتلتاتل لوسرلا ىلا هنودؤي 17

 مالسالا ةءا راك ن م وهو يلازغلا لاق دقو . ةضبنلا ةدم لك داهنجالا ةهجنم هنطخ ىلع

 نم هءار امل هيف عسوتلاو نيدللا اياضق يف ليوأتلا بوجو, ةرجبلل سداسلا نرقلا لوأ يف
 ثبعي مث لعلا ليبس يف كلذ فقي نا فاح رك معلاو نيدللا رهاظ يفلذاختلا
 كلذ لب وأتلا ىلا اذيعاد: ]لاو نيانلا نيب ,نضقانت كلل اديءاذا# : ةصخلماام لاق - 7

 داهتجالا لاجم هيف مسني ال نيد لك ناكك اذاو «فعضلا ةمهنب نيدلا مرت نانم ريخ
 كا 5 هعا لاس مك

 ةيعامجالا امهّياغ يف ةينارمعالاو مالسالا نبي قرف ال ترا كل حضتي مدقت اممو

 ةعباتلا ممالا ني ًاديعب نوب دم مويلا نارمعلا ىلا رظانلا نكلو . ةياغلا هذه يف امهئدبمو
 9 قرثلا اذه اذالف نيقيرفلا نم لكل

 سمحتلاو عيشنلا رايب مف دنيف ىوه لا هيلغ قي رف ناقي رف نيدلا لا مهرظن يف سانلا

 نيغبطصملا ماوقالا لاح تناك اهنيك هتغبص فلاخت يتلا ةينيدلا ةغبصلا ىلع يضقيف ىمعالا
 يف ىذق مهعومج يف مهو اذه انثح يف مهعم ان نأش ال ءالؤه لثمو ةئيدر ما ةنسح اهم

 ما ىراصن نيدحوم ما نيكرشم نينمؤم ما اوناكن يلطعم ةقلح يف ىجشو نارمعلا نيع

 مهاوس نم نيدلا يع رش مهنم نونمؤملاو ةعيشلا كلت نم ما بهذملا اذه نم نيماسم
 يف نيددلا ىلا رظنيف رظنلا هنوخي دق نكلو يمامجالا ملاعلا ثحب هيف ثحبي قيرفو

 هدب ْوي و.ضرعلا نم رهوملا ىلع حيو مالكلا ضارعا نمو هب نيد ينلا بوعشلا ةآرم
 ينلا هئادبلا ناف ىلوالا ةيبرتلارثأ نم هيف خسر دق نوكي امم هيلع بلغي ام اذه هكح يف
 كالدي و ( ةيقارلا لوقعلا باحصا يف انمالكو ) ةيثور لك نع درجت نهذلا يف هب موقت

 يعامتجالاو يسايسلا نا رقلا حور ىلع لياد ىوقا اهسفن خسنلا تايآ )١(



 ةلد ايلا ةلاتملا ١ نازئلقلاوأ قآرقلا ه/

 عسول يحيسملا نبدلا نا تاقل امه قرفغلا ةيهام نيبا تأ زاج وا وأو ٠ 5 نييعامجالا

 امهنكلو سوسحلا نيد يناثلاو ديررجتلا نيد لوالا نا يا لمعلل يدمحلاو رظنلل لاجلا
 عابتا نا تاقرافملا بيرغ نمو - هايند يف ناسنالا 7-5 يو ةدحاو ةطقنيف نايقتلي

 ال اذهو - نيرقهتتم اونقو يناثلا عابتاو ةيلمعلا ةايملا يف ًاديعب اطوش اوراس لوالا
 نارمعلا يف اط لخد ال نايدالا ةتيتح نا نم 0000 اعاو امهمف هانلق ام فلاخ

 . مهورشب و مهوماع لوي ليجنالاف ةيماس ةدحاو ةقي رطب هيلا سانلا وعدي امهالكو

 00000000 ىف كلذ فلاخ ان اميملع أرط اذاو:.. نيدلا.يف هارك ١ ال لوقي نآرقلاو

 ماغرالا اذه يف امهالك ناكو نيدلا رهوج نم تسيل ةيعامجا عاودلف فقاوملا ضعب
 يارجال نينا ةكوع اذه اوم

 ا دع نواتكلا نم لك ملك كقبتي يذلا ثينانلا نككو
 ام » هلوق لثمو ( اودتعت الو منولتاقي نيذلا اولتاق ) هلوق دعب ( معوتنتث ثيح مواتقا )
 « رسيالا هل لوخ نعالا كدخ ىلع كمطا نم » هلوق دعب (امس لب امالس يتلال تح

 نكلو لوقلا نم اهماكم الو لقاعلا ىلع اهازغم بهذي ال يثلا تاقرافملان م كلذ ريغ ىلا

 كا تاعي لخالاو مهقسلا ثيشنلا ايس 0 دك نر الا نك ست

 "0113 نيمؤلا نم ءالقعلا ىار كلذل . اعم نارمعلا ةحلصعو نءدلاب رضتف 0

 ةفلاخم ودتف ماهفالا ىلع سبتلت دق ياا ةهمنشملا اياضقلا هذه 1 در بوجو مالسالاو

 عراشلا ضرغ وه يذلاو هركذ ذ مدقت يذلا يرهوملا نددلا أدبم ىلا عابجالا حلا
 000 0007 نا يف انزال ًارمأ داهجالا راض لقفل كلذ بلت اهلي وأتو :ىقيقحلا
 0007| ١١ والا روصتلا, ًاريثك رمالا اذه يف اوزوت ذك مالسالا يف ؤ نيدلا لاخر
 يقيقملا ةملكلا ىنمع لب نيدلا يف ال اًضيأ ةفسالفلا راك نم اوناك منع اني كلن
 فالخب اهنقارم ىعقأ ىلوالا مهتضهم يف نانويلانع اهوذخا يلا ةفسافلا مولع تغلب ىتح
 الخ مف تاروظحلا نم تدعو لوالا اهدهع لع اهف'تسمط ةفسلفلا ناف ةينارضنلا
 يذلا ميظعلا قاقشنالا دهع ىلا ٌكلذك تيقبو يحيسملا توهاللاب ةقلعتملا تايرظنلا

 ابروأ يف ةضهنلا روصع لئاوا يف ةينارصنلا يف لصح



 012ظظ))ظ”أ0+““““ب“ب7 16١

 هأل ةقداعلا لاقل ناروقازا ناحل

 ا سلا ل

 ديل عك عطس

 ةبازم نيا نأ الوب“. ةاغومت عت عنارشد < ناردالا لع مكتا نا انه يضرغ ها

 لا اهع هوا اهزارثالا ول دلكا اياضق قمل ذاع نا دلو قينا لع
 يعامبجالا اههجو نم هيف قيقا 050 نارمعلاب نايدالا ةقالع ةقيقح نيب نالب قفا“ أم

 ءاقترا :رم نارمعلا يف هنورب ام لك نوبسني ةقالعلا هذه يف نيثحابلا رثك ١ نا

 ةدراتلا هم جاك زا عا ال داكاو نيدلا ىلا دومجو ةكرحتو فوقاوو راسو 1

 نيدلا اذهل نوضقيف . ءاوس كلذ يف مباكن يب نيب نيذلاو نينمؤملا راكو نيلطعملا ةالغف

 ةجينتلا تناك الاو نيدلا رهوج رابتعاب نوئطخم ىرا اهف مثو كلذ ىلا رظنلاب كاذ ىلع وأ

 قر ندا 00 9 . ةاؤصعلا لك ف دحلولا نيدلا قو قايدالا لك قتحا)

 رادجاو روكي نأ نك رانلا اكد اذا ريانا نع سلو هياذزك ينلا ممالا قالخا

 عرذتتو 0 لاح حالصا يو ةدحاو ةياغ ىلا وبصت اهعيمج اهنال رهوجلا

 نا ىلع ناسنالا لمحتل ىرخالا ةابحلا يف باقعلاو باوثلا وه دحاو !دبع كلذ ىلا

 قولا تقماونكملا ع كرمال فاك يتلا ةديحلا ةناغلاايف ايلا متابعا

 ةحلصملا هله قفاو ام لك " فورعملاو عامجالا ةديلبمم كفلاهخأم لك ككل تا

 ءارتشالا لع نانثالا تنخ ةققللا كنوجو ىلا هتطختو تالمآعملا يف طسقلا ةماقاب ٌترهاف

 هيلع فيملا نع هتمنو ن كلا اراد كاشفا لاو ابم راثثنسالا نع هتبمو ةعقنملاب

 لهاسنلا انماعي لوالا نارقلا ندو ليجنالا نبداه مويأا نادئاسلا ديحوتلا انيدو

 ةقايررق يعمل 00 هيخا: يأ هنيزق ةحلصم يف هسن ناسنالا ئشيا نا لا

 بادآلاو ةعئارلا كحلا نم مه امهالكو . هنم ابيصن هيلع هل ضرفي ذا هلام يف ينغلا

 نحلضلا قسما مظعأ 0 نيقباطم يعاتجالا امهأدبم فِ امهلعجت ام ةيلاعلا

 أر ايا ممتلي خس ا 1 ترا و دي
0 



 ةسماخلا ةلاقملا . يعيبطلا عامتجالا رات ه1

 ماع اذهب و اوس عم هتاقالع ظفحو هتاذ ظل ليملا نم هيف اب لكلا ةمالسو هتمالسل

 ١0( نوكلا يف ماظنلا

 )١( لاق يتآلا مالكلاب ثحبلا اذه ىلع فطققملا بقع :

 نم ةعاجج الا هفشتكي ملو نيمدقتملا نم ناسنا ةليخمب هتروص رمت مل ناويح اذه ل لئاه ناويح
 ليفلاو توحلاك ةثملا مخض دقلا ريبك ناك اذا لوهلاب ناويملا فصوي نا داتعملاو ٠ نيرخأملا ةقسالف

 ٠هروصتمو هرظان سفن يف فوحلاو ةيهرلا مقوي اهل رح و ررقلا شل رولا جيبق ناك وا |هريغو

 نأ قالا لبق ةاذنا لأب ىلع رطخ مو ربكلا ُِق لسثم هل كهعنإ ' هدادصب نك يذلا ناوحلانا ىلع

 اة 01 00007 لآ شووي لع دئاس ةروسملا ءاحنا لكل لغاش وهف هلثم يترت نا نكم. ضرالا

 بوعشلاو لئابقلا نطقتو يار يف ءاشدرلاو كولملا بقاعتاو همد نم ةطقن يف ًافولا سانلا وسل ءاوهلا

 امبرو نينساا نه افولا هر راص دقو اهتايحب وو امتومب ايحيف قاب وهو تومتو مالا ايحنو هفوح يف
 ٠* همله لبح يذلا بارتلا لإ ةدسح كيعب و حاورالا يراب هحور ضيشب ق> تاودرو امم افولا كعب شاع

 ام انةدع اذا نيقيلا قح وه عا زاغلا لو يجاحا انمالك يق سلو زاجملا باب نم اذه لوقت اي

 نيرخاتملا ةفسالف نم ةعاج هلوقب
 ةباثع هئاضعا نم وضع يف تنا يذلا يبانالا عامجالا هنا بيجتف بيجعلا ناوحلا اذه امو لوقت

 ق0 نكاتملا يف رظنلا تنمما اذاو ٠ كئاضعا نم وضع :يف اهرغصل كنيع اهارن ال ىلا ةبركلا

 هلوقي ام كانه تيأر ( ليمش يلبش روتكدلا ملقب ) هلبق يذلاو ءزجلا اذه يف يعيبطلا عامجالا خيرات
 مسج لك نيبو هنبي ةماتلا ةهباشملا نابو ناو.ملا اذه دوجو تايئا يف ةفسالفلا كئلوا

 ةريدج عامجالا مدحو يملا مدخلا سس هل اغملا نا ورغ الو أوقدصي "1 وا اولاق ام يف اوقدص ءاوسو

 نااانكك 5 ةناننبو عامجالا اذه مايقل هموزلو هنارقا نيب هماقم فرعيل اهيف هرظن ناسنالا نءمي ناب

 عامتجالا ءاضغأ كلذك نطبلا نع لجرلا الو لجرلا نع ديلا الو ديلا نع ىغتسإ ل نديلا ف سارا

 الو ٠ امهنم لكل عزاولاو عزاولل مناصلاو معناصا مزال عرارلاف ضعب نع امضعب ينئتسي ال يناسنالا
 يق اموافتو ٠ اهفئاظو ءاضقو اهلمت ىلع ةفوقوم هنامح تماد م عامتجالا مسح ءاضعاللا موزل يف قرف

 هنأ م مقاولا ةقيقح يف عناصلا ندم رحاتلا اللو رحاتلا نم ةفرشا مك احلا الف يي ديل يرايبتعا ماقملا

 دئاوعلا ريغتب ريغش يرابتعا قرفلا امتاو نديلا يف غامدلاو بلقلاو ةدعملا ماقم نيب يقيقح قرف الأ

 اهلاعفاوةيذاغلا يهو ثالث يبكرتلا مات ناويح لكيف ىربكلا ىوقلا نا » ناهذالا نم نحرمب الو
 غامدلا امتالا و ءاذغلا ليصحم اهلاعفاو ةربدملاو اههولتب امو ديكلاو ةدعملا امتالاآو ءاذفلا ةئيمت

 لامتعالا اهلامفاو ةعانصلا يهو ثالث نارمعلا يف ىربكلا ىوقلا » كلذكو هتايح ماودو ناويمحلا مايق
 معزي نف «شاعملا اذه عيزوت اًطاعفاو ةراجتااو شاعملا اذه بابسا ليصحت اهلامفاو ةموك-لاو شاعملل
 اهريغ نم عبطلاب فرشا اهادحا نا وا ةثااثلا نود ثالثلا هذه نم نيتوق وا ةوقب مب نارمعلا نا

 ( 884١ه ةنس فاطتقملا نم رشاعلا دلجملا )
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 اهلاوحا لالتخاب هريختو اهتاجاح هل وكشتو ابمالاو اهماذل هيف رصحتو غامدلا ىلا اهءابنا
 ني نس اما نع اك حيحصلا غامدلا ةنيظوو . هيف رصتخم ةلك مسجلا 00

 بواطملا 0 ١ ةفيظو وه كلذو ةيعامجالاو ةيبدالاو ةيلقعااو ةيعيبطلا ةفاتحلا حلاصملا

 رخآ الاب رضي نانودب ةقحلاني مهنم لكنا د ثيحب ةنلتخلا رشبلا اص هنيب ليدعتلا اهنم
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 ناك ناو ةموكحلاو يل يف رسنيس رظن نا ىري مهضعب نا ص
 ةيعمنملا هل اصم يف ا غامدلا نإ باب 2 تصاق ةنا ل 5

 نودب طقف اهليدعتل ةروو < ذملا اصملا ين يغقي ًايضاقو 1 50 هنأ يلا ةسكاو

 مسجلا مفدي ام ًاريثكف ةيورلاو ةدار ارالاو ةركفلا وضع اضيا وه لب الع ايش ل

 ةييررفلا م ةحلصم اكن ام اراك ناش الا . عيفر رز ركفل ًادايقنا رماح لس

 نوكت نا ينكي ال ةموكحلاف . ليلج رّوصت ءادبا وا ةقيقح رشنك ملغعا ةحلصم ءاضقل
 ابمزاي لب بيررقلا رضاحلا ىلع ةرصتقم اهليدعتل ةمالا لاصم يف يضقي طيسب ضاق ماقع

 ناك ناو م نال ديعيلا لبقتسملا يف رظنلا ضعبلا ةحلصم قوفو اهسمن قوف 3 ف

 ىلا اخ نا ةروص ىلع حضتي الو مهم اهب ةساسحا امنا هتاجايتحاب 0
 هل اهموزل ةدش عم امهم أسا انحاألا ادع الويك فرع دف عايجالا كيذك. غامدلا
 كاذلو هموزا ةدش عم علا ىلا جايتحالاب نورعشي ل بلو حر ألا لو
 يمازلالا ميلعتلا ةءاقاك ةمزاللا عي راشملا ممتن قل اهناذأ سي نا ةموكحلا ىلع يبني ناك

 ممالا نم اهريغ اهتبسي الثل ةمالا لبقتسم ظنحي نا هنأم لمالك لاه الثم
 نارسخلاو ةكلبنلا ةاوبم يف طقستو اطاح +وستف دوجولا اذه يف ءاقترالا ضرعم يف

 يلا مالا ءاقترا يف ةبوقلا ديل | نم يز رغلا ليمال ام ىفوتسا دق ناك نآو رسنيسف

 ندبلا ءازجا تاساسحا نع غامدلا يف ةعمجتملا ةثاورلا رم لمغا دق مهضعب رظن يف هنا

 ليملا يا نيتوقلا نيتاه ىلا انرظن اذاو اذه . ةموكحلا يف ةباغلا غلبت نا مزاي يتلا ةمهملا

 لك ةلع لب عامجا لك ةلعطقق اتسيل ابنا ىرث امهنيب لصفن ملو ةبورلاو يزيرغلا
 لغتشي هن زجا نم ءزَج لك ريك عامجا وه اذا ةف ماعلا ذا هسنن حلاعلا ىتح ءيش
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 دهع الجر نا ضرف ولف « نيهمتاملا لضفا دهج هيلا لص ال ماظتناو ءانتعاو طبضب و
 ارا ةارإا نما اهفافك .ةفورعملا مداوعلا ىدحاك ىربك ةئيدمل موي لك مدقي نا هيلع

 ولو اهفالتخاو 2 تاجايتحالا .ةرثكل ةدهعلا هذهب مايقلا ةنكما امل هيلا جاتحن م
 ةظهابلا تاقفنلا اهملع تقفنالو ماظنناب اهمب مايقلا ع مت ال ةيركح ىلإ ةدهملا هذه تلا

 هبروداومدلا ليثعل مزلي ام لكل هايتنالاب انلكم غامدلا 0 لصح ام ٍذئنيح لصحي ذا

 ةرودب ايموي اهملا لصي ةنيدم لك هاذغف . هندغ نم زرفم لك جارخالو تددبلا يف
 0 ا 11 ل! ةموكملا لخادتو .ضبنلا تاكرك ةيظننم اهتاكرج ةيتاذ
 قتست ذأ اهتايح ال نمضي بلاسلا الخادتو . ةنيدملا ىلع عوجلاو عبشلا بقاعت ىوس

 . مهاوحا ماما شم نم مهمضعب نمأم يف اهسانا حبصيو اهقاوسا ةكرح ةعم

 فاك هتحلصم ءارو ام ىلا هرظن مهدحا مفري ال ثيحب ضعب عم مهضعب سانلا نواعتف
 تاموكحلا ظعاهابتثاو + ءاكملا معا 0 00 ال امنارمعلا لاح حالص يفلعني نال
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 ةيفاك تناك ناو ةيتاذلا ةعفملا لماع تحن دارفالا اهاعني ينلا لاعفالا نا لئاقلو
 : ىدللا اذه ريغ نم ىتلا تاجايتحالا يف كلذك تسيل اهنا الا ةيداملا تاجايتحالا يف
 ةيناذلا ةعفنملا اا دجو ال هنا نظي نا راطخلا نم هنا رسنيس بيحب دا

 ةلكلجلا ةيتاذلا مهناجايتحا ا را كيلا 0 ةّوق يو ةيعامجا ةّوق آلا

 0001| لاف ل5 كلج ًالاعقا ثدحت الأ تكرتشا وا :اهدحو تلعف اوس هذهو ةيبح

 ةكرتشم وا تناك ةدرفنم ةبحملا ةيعامجالالاعفالا فرعت نا ديرتأ . ةيتاذلا عفانملا نع
 ةيصوصخ تايعمج 1 عفا دارفالا نع ةرداصلا ناسحالاو "ربلا لها لامعا ىلا رظنا

 تاجايتحا لكب مايقلل امهدحو ناتيفاكر سنيس رظن يف ةبحماو ةعفنملاف . اهف ةيبركحلا ديزل

 ا00 بلطي ال ةموكحلاو يملا مسجلا تلج حل انكم ايبرنا اك عاجلا مس

 امتاجايتحا يف ةمالا نع ةبئانلا نوكت نا يا غامدلا ةفيظوب ةبيبش ةفيظو يدأوت نا

 )000 هت ةءابنل رقم ناويحلا غامدف . لدعلا ليبس كلذ يف ةكلاس ةيبحلاو ةيعفنملا

 لسرت ءاضعالا ناف كللذك ةقيقحلاب رمالاو . ةموكحلل اجذوم نوكت نا مزاي هلك مسجلا
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 امنا . لقلا لاثع يروبجلا ركحلا لضف وا لحنلا لاثع ىكملا حلا لضف نينيبم يعيبطلا
 . نأش وذ ءيش لك ثيخ دوجولا اذه يف ءيش ىلدا لفن نا بجيل هنا اضيا ركتياال

 نيعم كرم يف ةموكحلا رصح ىلا لسكه رظن يف: يدوب يملاب يعاتجالا مسجلا ليثمت
 ًاكح ديف ميو هل لفتشيو 0 ركشتي غامدلا نا (2 وقيد ا م هج

 521 لكلو اهتازرفم يف ةدغ لكلو اهتاضابقنا يف ةلضع 1 :قخ ناكل ةيلاو 56

 ةفيكو اهاوسب ًرضت ال نا طيوشبكلاذن يف ىضتلا زاهسلا قك لك تفر نا

 درو . « هسفن نم ةلاعفا لمفي هئاضعا نع وضع لك ناك ول ىرت اي مسجلا ةلاح نوكت
 رهاظلل ةمزال ةرصحنملا ةوقلا تناك اذاف ةنطاب و ةرهاظ نامسق ءاضعالا نا رسنبس هيلع

 ل الو ةبزيرغلا ةوقلا نم اهيف امل طقق جاتحت يهف ةنطابلا يف كلذك رمالا سيلف
 عاجلا يف لدعلا وه اذهو 0 يذلا لمعلا نع هب 0 مزاللا ر ادتملا "ايلا ءاذفلا

 ةبسنلا ءاضعا ةياثع مه نيذلاو جراخلا يف نيب راحملا سانلا ناف نارمعلا يف كلذك رمالاو
 لخادلايف نيذلا امأو . مرما ربدت ةب كرم ةموكح ىلا ةرورض نوجاتحي يملا يف ةرهاظلا

 دضلابف ةنطابلا ةرودلاو ةيذغتلا ءاضعا ةباثع مث نيذلاو ةعانصلاو ةراجتلا ةكرخ نوفاعلا

 فات ةديتسم وا ةرح ةموكح ىلا عامجالا جا ايتحاف ةيرحلا ىلا نوجاتحمب كلذ .:ره

 ىلع لدي ال ةايحلا ملعف . بورحلا وا ةعانصلا ىلع ةقلعتم ةما ن نانو لا

 دادبتسالا ىلع لدي ال هنا هم خر م6 ىضوفلا
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 نيستا كوش م5 لخا دنا نفولفا لاخلا ك0 ور كش
 غانا ىلع ىتهيك ١ذوأ طرا ةلركللا تعري اك يتيول ان باس كح

 ضررا لع, ئذبغلا نع در للع طف ترضصتقا و 5 نلاشلاواةعارزلا ف ةموس

 يعامججالا مسسجلايف مزاللا وه لخادتلا نم ريخالا عونلا اذهو . هب ررضلا قاملاو يراج

 ةيولطملا ةفيظولا تمم دق نوكت اذكهو لدعلا يا تادهاعملا ذيفنت ةموكحلا تمضتلف

 ةاكمنال 5 : كلل ةاح امج موقت ينلا لاعفالا مها نا » لتي وه ”يداصتقالا . لاق اهنم

 طقفوتحلصم ءارو مهنم لك ىعسي لب نوكراشتم مهنا نوماعي الو اهب نوركتمي ال سانا
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 101 لا: ىلدا نم ةيقترم لاح ىلا لاح نم لوح ثوزالاك ةايملاف كلاملاو تاغامتجالا

 ةيناب :ابوهكلاو | ايل ن 0 الادب .ةقوارفملا روسفلا عدناللا

 انناكما يف ناكولو . ةيكلأ يف الا ريغت را اههيكرتريغي 0

 ةرارطا لة رم ةيصوصخ ةلاح ماسجالا نا ار اتا قدا ا ادلع نبش نا

 ؛قيبعلا 0 "”اراالا وأ ةانحلا ةطقونو بنل اهينت نار انعطتسال ةكرملاو ا: ةيئابزهكلا و

 ناخد ىوس ملاوعلا نكت ملو العتشم يسمشلا ماظنلا هيف ناك نمز نوكلا ىلع رم دقف
 ثبل ام ةنال بهلملا نونالا اذه يف ةدوجوم تناك ةايحلا ةرارش نا دعبب الف كلذ عمو

 علا الا دقتمي ال يذلا يا تازجعملا دقتعي ال يذلاق داذم هايل تيايط قت در نا

 وأ ىآوق عومج ىوس (تيعبل أاهسفن ص يلا هامل ماما اع هدنع ةايحلا ا الإ

 لعو ةايحلا لف ٠ امم عامتجاو درف هيف ءيش لكو ”يح ملاعلا يف ءيبش لكف . تادارا
 راوصتلا لاحيف ةميظع ةكلمم ةسفن ملاعلاو . دحاو ملع ةقيقحلاب يهنروكتلا ملعب عامتجالا

 ةروص ىلع لصالا يف "اا كال هتارالاوبزكملا ةروص ىلع ام امو , هش ربظب اعرو

 ل 0 وق ة وا ةكرح ا ةرارح

 خعيراتلا _:رم ةلصحتملا ةيسايسلا ةجينتلا ىلع نيقفتم ريغ نييعببطلاو كل نا لع

 اذه يف ءاكحلاو نييعيبطلا راك نم نينثا نيب ديدش عازن لصح كلذ ببسب ٠ يعيبطلا
 ءايحالاب تاعامتجالا هيبشنت دج هركي يلسكهف .نايزيلكتالا رسنبسو يلسكه امهو رصعلا
 ةسايسلا ىلع ل لدن اليعيبطلا خيراتلانا محد ةنال كلذ نم ةساسلا دعاوقلا جارختسال

 ىلع لدي يعببطلا خعيراتلا نا لودي يضيع له ردع ىف هالك نسم 00 ةيدادبتسالا

 عيرسلا ”ادسدالا لع تفابتتا نم هركذت يف بيصم يلسكه نا ركني الو ةرحلا ةسايسلا
 ا 1| ام نيكو ينابلا مدخلا خام حوت لع الطي كك نأ ةايحلا لعن نال

 د نا نم مفرا يرشبلا لقعلاو . ام موب هيلا ريصي اذام ةفرعم يف هيلا نكرب ال اما

 ةهباشم ىلع داهتعالا اضيا طخلا نمو . ىبعا ًاداعا ال ةاهبكا هل ةالاعنا اندلا ءاغهلا

 خيراتلا تالالدتسا يف ءيطخب وا غلاب نمم نييسايسلا نم ةريثك لعني اك ةصقان ةرهاظ
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 انرعاشم ىلا اهب ةكرحلا لصتت يبا ةيفيكلا وه سحلاف . بدحلاو نعقملاب ءيش هبشا اههف
 ضمغاوكعءارذ كح . ةرهاظلا رعاشملا ىلا اهب سحلا لصتي يبلا ةينيكلا ةكرحلاو ةنطابلا

 سلا الةكرملا كاني نان كيلا رطانلا فالخضيوتكرللا ال نيل ك3 كنان كت

 . اناوسيف لصاملا ملا انك اردا نه ةكرملاو انيف ةلضاخلا ةكرشلا كارد رهان
 لك سا يم يتلا ةدارالا ينرحلاب وا ةّرقلا وه ةكرللاو سما هيلا مجرب يذلا, لصالاو
 ةكرحلا دجو: ثيح ملاعلا يف دوجوم سحلا ناب داقتعالا ىلع انلمحن س املك د

 ريتعي تابنلاو ناويحلا نيب لصافلا نا ىنخ الو . ءانخلاو يا يف تواذنت روص ىلع
 عطتسي مل هنا معن 20 داججلاو تابنلا ني ًاضيا كالذك هنا رهاظلاو . ايقيقح ال ًايعانص مويلا

 نرم ةقبقد دلوب نا دحا عيطتسي له نكل ةيحريغ ةيئرك نم ةيح ةنارك دلوب نإ دحا
 ةداقا نموا, نيتك الا زيغ نم نيجاياكاالا نمةقتقدروا تركك

 ةامسملا ةريثكلا ماسجالا ةطاسي داقتعالا كلذ نم مزلي له ما . اهف نيل

 نيِئيورديطاو: نون ركلاو نيجييسك الاوت ي ردكلا نم لكل صاج قل .كوقلا مثنمو رصانع

 ءايميكلا يف ةدودعم ةقيقد لكل ةصاخ قوق لوقلا كلذك مزلي لهو لا بهذلاو ديدحلاو
 ةدرفلا رهاومجلا ناب 0 كإ يا كلذ د2 لا 00 مجلا# .هن وحلا ةوقلاب ةهمبش ةطيس

 املاح ىلع اهمف اهصئاصخ ءاقب عم ةلبقت ال اماو أعطق ماسقنالا ةلباق ريغ تسيل ةيئوامكلا

 ةيراع ىل كاف ناشالا كلدكا هيف هصئاصخ ءاقب عم ةلبقي ال . يبا مسجلا ناك

 عامجا وهف رخآ ليبق نم امأو درف رهوج ليبقلا اذه نم وهف اناسنا يتب ام نيرطش
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 لع ةدارالا دجوت ثيح ةعيبطلا يف ةدوجوم ةايحلا نا ىلع انلدت تارابتغالا هذهف

 ًاروطو تابنلا يف اكةرهاظ ةهبنتم ىرخاو داجا يف اكةيفخ ةعجاه ةرات ةتوافتم تاجرد
 ف اك ةلقاغلا تادلارالا كاتشاب ةياوقتم ةرتاكتم اري جاو «ناولا نيك

 ال ناويطاو تابنلا ني :ماقملا دلتا :ناد”بب رق انهع نم انطلاامرظت ةلاتم اكل ل
 نم كلوي ناسنالاف "لقت ءابخالا نيبو اهني: قرفلا هجوا ىرترتاداا نرد ىف انقست اننكو هد.

 داملا يف كلذك كلذ تأ رهاظلاو هريظن تان نم تاينلاو ماسقن الاب هريظن نم لفاسلا ناوبحلاو نيوبا

 هريظن داج نم دلوت ىملاك داما ا نا>تمالاب زارح> نيب دوق
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 ” هسفن ناسنالا نم رغصالا ملعلا ساب ىلوا ءاججال نال طا 00

 قوشلاو تاذلا ةبحمب ايعيبط 'يدتبينواعت وه امنا عاهتجا لك نا رم ام يف انيأر دق
 0١11 تاذلا ةبحع ام نكل اهبشبلايف ىضارعلا وا تادارالا قاغتاب ايلتع تنيو

 00000 0 يلو اهتاذ ةيرت نأ دمي هقهن ةدارالا لامقا لؤا.ىوس ةشن قوشلا
 لوح لصالا يف رودي اناق اك ءيش لك نال ًاضيا هسفنا ”هديرت مث اهل رخالا تادارالا

 ىلا هيف لصاملا قوشلاب هسفن دكرم لوح عرفلا يفو هيلا هيف لصاحلا قوشلاب سفن ركرم
 لك "سا يه ةكرتشم ما ةيتاذ ةملاع ما ةلهاج اهعاونا فالتخا ىلع ةدازالاف ”هاوس كرم

 ينلا ةبتزلا الّوا بت ثالث ىلا ملاعلا مسقي رابتعالا اذ. و "يح لكر هوجو عامجا
 ا ال نأك اهسقنا لغتشت اهنم ةدحاو لك ةيتاذ ءاينع اببف:تادارالا نوكت
 عمتجو ضعبي اهمعب سحب نزا اههف تادارالا هيدتبت يتلا ةبترلا ايناث . دابجلا يضو

 يتلا ةبترلا الث . ناويملا تابنلا يو طقف طيسبلا قوشلا ليبس ىلع نكك ضعب هلع

 ىلع ضعبب اهمذعب عمتجيو اضعب امضعب فرعي و اههسفن كردت ةلقاع اهمف تادارالا ريصن

 ناب ريدحلا وه يرشبلا عامجالاف . ىرذللا عامجالا يشد يضارعلاو قافتالا 58

 يعامجالا ا سالط تاذرلا 154 اهو اما راد رح رو

 يملا ةتياغ يباثلاو عامجالا لصا نيبب اعا دحاولاف . نارملا يف نيا بحذو

 الإ طيمنلا قوشلاب مئاق هلك عامجالا 0 نا نا ىنا حاولا نإ

 . عمجا ملاعلا مجرات كلل نأ كير الود رخ الا ىلا :ددجاواا 0 رخل خارعلاو

 ا 1 التملايف كلذك رصحلاب هو ةتباثئنلاو ءايلع تايعيبطلا ف لامفالاف

 ءاضعا طابتراف اهمف ربظا ةلقاع ترآص يلا تادارالا لعف لعج ام تايلباقلا نم هذه يف
 را م1 يب ابفت نايل ا طانتر 5 اناا ضبا ايعفت عامجالا

#0 

 . ةايحلا رصحلاب امه ناتصاخلا ناتاهو ةكرملاو سلا ىلا يلا تافص طسا عجرهو

 ةرهاظ ىرخالاو ةنطاب امهادحا دحاو ءيشاناتروص اضيا امه ةكرملاو سحلا نا رهاظلاو

 ربك الا ىلع ليلد رغصالا ماعلا موق ىلا ةراشا )١(
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 وع

 عامجالا ةايح'يف لاكلا اذه ىريال ينزيلكنالا كودايفلا رعب ان رع

 قلقا اذ 4  لفدلا لاعألا اك ا ىه ع ارايغ فاو ا يف نا لو هذول ةيجولوب زيغلا

 ناف 2 دوحوم كلذ لب هاوقب مهعدعب 00 درعا كلذ همشل أم دحولا ا نارمعلا

 ةباتكلاو تامالعلا رئاسو قطنااو ساوملاو فطاوعلا ناو . غامدلا ةباثع ةمالا ةغمدا

 لك ىلا ةكرحلا لصوتو سحلالقنت ىلا باصغالا ةباثي لاصتالا طئاسو لكو فارغاتلاو
 سحلا عمت ةرحغص ةغمدأ نع ةرابع يم يلا ةيدصعلا دقعلا هن اثع لايعلا ناو : نديلا ءازجأ

 تمظع ةرقف وهيذلاس ارلا ةباثعي ندملا نم ةمصاعلاو تارقثلا ةباثمي ندملاو . ىوقبو اهمف

 تايركلا ةباثمي مه ةمئالا نودشري نيذلا لكو ءاكحلاو هايعلاو . اهاوس ىلع تداس ىتح
 مظع اك اهاوس ىلع تمظع ةيبصع ةدقع نع ديزي ال ةسفن وه يذلا غامدلا يف ةيقترمل
 تازبعلا كسب ةرككلاب نارعلا ا تارقفلا رئاس ىلع سأرلا

 ءايحالا قرفك اي رهوج اقرف نوكي نا زوجي ال عافترالا اذهف ءايحالا رئاس نم دج عفرا

 هيف اك ةبسنلا فن اظول يبصع زاهج يعامتجالا مسجلا ينف هيلعو . بنود وه امع اهسفن

 ايجولو زف يش ةصقني ال مات "يح وهف يناذغ زاهجو يرود زاهج
 هياط او دعم نوكلا 2 ص ِ هيدي قوشلا عيدبو ىوملا 0

 قيال و ن1 هيلع دانا ىحاولللا/ ا ديملا يحك ءايلعلايف مجتلاىرس الو
 هين ايم 0 الو دوجولا 0 ل دوجولا ف ةاحاعم دك هل

 هبلاعأ !نلعأ ىلا "» هيعأم 1 لأ كلل در ل
 22 0 2 2 هه 5

 هك ذتو امك ذي بحلا نم ران ةييلث ءرلا بلقو ىهانت ىتح
 اميذغيو ىلصيف وكذت تّوث قوملا بلقيف قوشلانم دا
 هزم ناك دفاع قاما ىضأء هيارص ف كك ا

 د

 دس

 1 ووك نأ كرالاف نينملا لع اليد قياكلا ناسالا ناك طارد لا د
 ىح أاهف ةلعافلا نئسلا ىلعو ةعيبطلا فاو يلا تادوجوملا رئاس لع, اليلد عامجالا

0( 
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 #سي جب

 ادا طارتلا لوقي اك انك ”ءواوجا نواعتت يح مسج وه يناويتللا عامجالاف

 عاونا ضعب و هتويب ءاس :ب يف ردنقلا نوامتك ةكرتشم لامعا يف ن1 نوال اهل ذاك

 "املك هئاتعا ني ةيقيقح ةبحم لع لدن“ ةصاخ لامعا يف 00-0 هشاشعا ءانب يف ريطلا

 ناضتناو 1 كبس لع اييهيتحاو مرا ل اوشلا عزنل اضعب اهضعب دورقلا

 ةحلا معلب دقو ةضتنملا اق فل كلك ى نك ولو ةلزات عفدل ضعبل اهضعب

 كقل اذاغ اطر أودت ةب رشدلا تافص 1 وه يذلا ديدشلا صالخالا دح ىلا هيف

 هَ دانه لزق كس فقاو انا انيب » لاق دورألا يف كلذ تنباع ك6

 لا كلا ثلا دفصف ةروعدم تب رعو ةما ةتكرت دق ةرحتث ل عريغص درق اذاو:ترظنف

 خرصف همذخأتل تكدتراو هما هت واج لاحلاف ًاديدش اًخارص خرص درقلا هرصبأ اف
 دحا اهامرف كلذك ةيصوصخ ةخرسصب اهملع ةما ةتبواج ةيصوصخ ةيناث ةخرص رذئنيح
 |[ اريك دعب اهعدي مل اهنبا خارض نك“ ةبراه ت كل تحرجناذ صاصرلاب نيفقاولا

 ا كرا ابعنع مل كلذ نكلو كال اق رج اضراب اوس فضعر

 ال19 اهريط لع ةتعضوف تعرسا اهدلو ىلا تاصو الف ميظع ءانع دعب نصغلا
 كلذ عمو ةيضاقلا تناكف يتعنامم نع امغر اهملع كلا ةثلاث ةصاصرب اذاو هب دعتبت

 00 دوج ضو اهردص ىلا تمض لب ضرالا ىلا اهدلوب م
 بالكلا ىلع مجه 5 ًادرق نا ( ا )» هب برهم نأ ل راح يهو

 0 دقو هب عجر ىتح اهنع ًدترا امو اهباينا نيب نم ًاريغص 0 يل دوسالا
 قاللخا ٍادبم نم اًدج برقي لامفآلا: هددع لع ثعابلا اذا قا[ كاشءالف : « هكتم

 مث ريغص لفط وا ٍشحوتم يف لب 0 نئوينو ا ناسنالا

 © ارت لا ناويملا تايبمدب ىلا ةيللا تاب زكا ساشا ماذملا اذهل حت
 ا ءاخالاو ءاخا ةمحلاو ور فرعا عامجالا ىكاعك ني ناصلا لا

 عامتجالا ةايح لمتكتف ةموكح اهل لاجرلا باختناو ةعيفرلا فئ اظولا نييعتو الدع نواعتلاو
 ةيجولويزيفلا هتايح اضيا لمتكت اك ةيلتعلا
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 همرك ذ مادقتملا لاثملا يف اكةعفنملا تلاز
 دع دع

 !.او عامجالا مسج ني ةبباشملا نا رهظ دق لوقنف هددصب نحن ام ىلا دنعنلو
 ىدذلاطب ارلا.نال ةم”ات ةبماشم“ قف ضعبةااطشب امهنم ل ءاضعا طاشرا تح نا

 3 ” هلثم ىلا لخملا ىف لصاخلا ىمعالا قوشلا وهو لصألا يف دحأو وه امهم ا

 صاصتخاب 5 ”ةسش كللذو.نواعتلا# لايعألا ميسقت نادل عامجالا قف كلذ اسف

 داز امم الك يملا مارا صاصتخا نا ىنخي الو. . يحلا مسجلا يف فئاظولا
 نك اب دال ابنم دحاو مظظعالا ناطاسلا صتخ ىتح ضعبل اهمذعب لا رمت

 يف غامدلاك لكلا ماقب دحاولا اذه ةايح ريصت نا ىلا ( دحاولا ماقمب نكلو دحاو نم
 ةقيفصلاو ةَّريجلا 0 ويملا نا أاضيايتاويحلا عاّجالايف دوجوم اذهو يقترملا يملا مسجلا

 يملا يف غامدلا دوسي 5 لكلا ىلع دوست ءاسؤر اهنم ةعامج لكل نوكي دورقلاو دلجلا
 . لكلا ءانتعا عوضوم حبصي ىتح سيئرلا اذه ناطلس ىوقي مث ندبلا ءاضعا رئاس ىلع

 ,ش -) 1 د اهرتكاا ويملا عامجالا مسجيف كلذ حضتيو

 كرك ذل ا نايحالاو كاردالا نم اهيعوضخو ابو اهني نو فارما عابجالا

 قياعلاب هس يملا مسجلا ء ءاضعأ
 ىكح دقف أضيا ةيلوثسملا نم اهل هيلع امو ماقملا عيفر نم اهدنع ُهل امع لهاذ ريغ وهو

 ليتل رد هلكت 0 نادبي و خيشلا درقلا لوح نعمتجي دورقلا ثانا نا مهرب

 ةيليع كح ناتي الظن ويذ رورتلا ةحلمم نعاولتع هدحات ل ىو كاري 0

 يقام تشكتسا هيلو زافخا سأو ىلا را ىلا تقر قم دعصيرو ناك لإ
 ةتناوضاب ةميلس ريغ وا تناك ةيلس ئانكت ا ةحش دورقلا رئاس ربخي مث ةرواجلا تاهجلا

 6 نحو ياويملا عاضالا دارفا طب رت يلا لاعفالا هذهو . اهدنع ةموهغم ةيصوصخ

 يف نا ىلع انلدب اذهو | ا قرا عاجالا دارفال ةطبارلا يه لاعلا زايتخاو لايعالا

 ا ةيررس اهات هل اعتانوكلا يفرنا ناك ناس الا قاد وا مور قاربت

 ناويملا يف !ًدج مان وه
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 700 1 را ةكيح روصتيانا: دارأ "اذا كردملا ناويليلاناكاذملو... ىلا واهلا لك

 تاكرطلا نرا بيراالو توصلا كلذ ياحيو ةئيطلا كلت دّلقِي نا يف عرشب ًاًوض
 نك فكم مل امم اهاوس نم هيلع لهسا يه اهملع دوعتملا تاوصالاو تائيهلاو

 بعترب درقلا ناك كلذاو اهل ةهاركلا هيف دل ويف بعصا هيلع اهراضحتسا ناك دعبا ٌةنع
 ا 0 اهديدجتا قوشلا دتشا ةذللا هذه ترّركت اذاف . ءانرملا ةيؤر نماذج

 يف رثأوتو ةئارولا لقتنتف .. ةيلقع تناك نا دعب ةيجولوب زيف ةّدوملا ريصتو ةّدوم قوشلا

 هلاثما ةروصو. كردملا ناويحلا دكويف يزن رغ اليم اهعم عامتجالا ريصي ثيحب ءاضعالا
 ليلا اذه دتقيو ا ةقامد ىلع ةعبطنم شعلا ةروصو رئاطلا دلو اك هغامدب ىلع ةعبطنم
 ةيزيرغلا ةقيلسلاب ًاريخا عامتجالا لصخي ىتحيعيبطلا باختنالا

3 
 مهملع درو ةعقنملا اهب ةمحلا هذه نا ىلا نوراد مم فو مثريغ بهذو

 نكلو اهنم ةعفنم هل نكي مل نا ةفص ظفح ال يلا نا م اسم هناي لّوالا علوقلا تاخضا
 فورعملا رئاظلا ىتراف .. ةعفتملا ريغ باسا سد هلع ا ةرانأ يلوا تدخن دق

 000000 الا هس حي فطصي . ضرالا لع نوكي ذا. .الثم مةندسةطةةهز زال

 ”000000 0 نيوخألا ةئئلا ةنخ لك درطتو بناج يف ثانالاو يناج يقنولبكلاو
 ةلدلا وكت نا اناثو.. رخآ ببس نعال ءلثع لثملا حل ةذا نع هيف ٌلصاح كلذ
 رويطلا عاونا ضعب شيشعتف ةصاخلا لاوحالا ضعب يف ةرضم ةماعلا لاوحالا يف ةعفانلا

 أم لوح اهخلارصو ءافببلا عامتجا كلذكو هل ديفم ريغ رشبلا نكأسم نم برقلاب الثم
 دق ةنال هتعفنم ىلا رظنلاب 0 3 نه يابجالا ليملاف . هيلع سقو اهل ديفم ريغ اهنم لتقب

 00 |دقد اذاو هلثم نم لثملل ةلصاخلا ةذللا ىلا رظنلاب امناو ةتعفتم قبت الووه قبب
 كيد ” دقق عا ةقبأطملاب ةقفاوملاو . ةقباطملاب 0 ىلا كالو ةقئنا او ةذللا نأ ىنرت

 لب لاوحالا عينج حل ةقفاوملا هذهو . اهاوس نوكت دقو هل كت دقو ةدللا

 اللوحي و اهملغي ام نامزلا رم ىلع احل ضرعي ىتح خسرت اهنع ةبستكملا تافصلاو اهملاغل
 "00111 انانز قت ةميهدب وأ ؛ ةب زي رغا ةاينملا تاقصلا تناك كلذلو . اهلا نع
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 يتلا ةيملا تايئركلا نال دحاو عون نم نيقيرقلا لاعفا نا مهريغ لاقو . يلقَع طاب رب يا

 قبح تاذ:يفيكلإذ قم دضااب الب [سللا ةعدع تسل واضعا, عا لا نال
 . عمجتلاو ديلا لاح يف ةنيع سملا اذه وه امنا لك يملا مسجلا يف يذلا ودل ةااعإ
 أضر لقعلا نم *يش هيف لب يا ضعبب اهضعب ىلا ًءاضعا طابتراف

 عامجالا لع لعجي ام اذهو . القع اطامراو كادر اة راس

 لوقلا اذه سلو + اجولوبلا كفل لل ةايحلا ا 0

 ديلاول نوي. ةزيخلا هويااةنااك ةزيمملا دودحلا نال فلكتلاو ٌولغلا نم *يش

 0 ةيغيط ال ةيعانص ةعيبطلا

 َْس هلل انهو لا را عاْجا لك طب رب يذلا طبازلا ةقيقح ان اذا

 لصالا ىبةضعاوا هن اند 0 تاناويحلا دارفا نيب وا يجلا مسجلا ت تا

 سورغملا طيسبلا ليملا الا سيل اهنم يحلا مسجلا فلأتي يلا ةيحلا تانركلا هول
 قوشلاب هل 016 لف ودب 00 يف ءيش 0 60 يش لك يف

 نا جات ل ىلا اذه لوح مث ٠ ةدرغنملا تاذلا ةبحم وه كلذو هيلا هيف لصاحلا

 النضج اعتحا ضف عم اهضعب اهعامججا نال اهاوس تاذ ظن اهتاذ ظفحلا ب ا ليم

 ةعقوتم اهضعب ةأيح حبصتا ثيحب ا نقتل ىف او دب ال رمالا لوا يف

 ظل لي كتف: اهسبتاذا طفل ليعاالا لني ةنثكلا رخل آلا ضسلا ها ل

 لصاحلا قوشلاب مريغ زكرم لوح رودي عرفلا يف ءيش لكن آل اضيا اهاوس عم اهنقالع
 ةايمعلا ةكرتشملا ةبحلا هذه لّوحت مث ةكرتشملا تاذلا ةبحم وه كلذو هسفن دكرم ىلا هيف
 طقف جيهنلاو سحلا ال كاردالا ةوق امل يتلا تاعامجالا ءاضعايف ةلقاع ةكرتشم ةبحم ىلا

0 

 يفو 'موق بهذف ةكردملا تاناويحلا نيب ةلقاعلا ةبحملا هذه ببس في اوفاتخاو

 اهروص ةدهاشم نم تاناويحلا هذمل 0 ةّلللا نع ةببسم اها ىلا ازونيبس مهتم دقم

 ناضختشا نأ رالف لاعفالا 00 ا ةئاق ةذللا نا ىلع ءانب اهلاثما يف

 ةطساو لب هدحو غامدلا ةطساو م ميال راضحتسالا نا نم رّرَتَم وه اك ةتروصلع ةروض
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 ةنوبللا تاناويملا ضعب ينو درابلا مدلا تاوذ تاناؤيحلا يف امس الو مسجلا نم هعزن
 فزنو ناويحلا ميذ دعب رّكسلا دلوتو ءارفصلا زرفت لازت ال دبكلاو . بطقلا بدك اًضيا
 00000 0 | اطلت ةيئاملا ةلفاسلا تاناويحلا:ضعب نيكرت ىةروكي دقو - همد

 ىَنع يف انه يهف . يبصع زاهج امل سيلف كلذ عمو لكلا اهكو ضعبل اهضعب اهرازجا

 ءانب اهسفن نم كلذ لعفت اعاو اهرييدت ىلوتت اهنع ةجراخ ةّوَق وا يزكرم ناطلس نع
 مث نمو جيبلاو سحلا ةيلباق نم يأ ةيتاذلا لاعفالا نم !,ةلوت يتلا رصانعلا يف ام ىلع

 . رشبلا نيب نواعتلا ل صحي اكاهنيي ةلدابلا لوصحل ةبجوملا ةيقايتشالاو ةيعفنملالايمالا نم
 ىرت اك خامدلا طسوت نودب متت وفلاو ةيذغتلا فن اظوف

 فرعي اهب ينلا ةبسنلا ءاضعا يا ةرهاظلا ءاضعالا ىلع ةرصاقف غامدلا ةفيظو اماو
 الع هل نوكي ذا راضلا ءاقتاو اهنم مزاللا ذخاب اهرمأيف جراخ نم يتلا ءايشالا يملا

 0010 15 ةلاظلاو ىصغ زاهج دوجوف ... لاما ىضتقم بسح اًبيف فرصتي ناطاس
 ل < ىلا ةمالسل مزال 5 اعود ل 0 ءاضعالا لعج نا ىلع ردتقم غامدلاك

 ككل غامدلا ينعا ركرملا ناطاسل ًاعضاخ ائاد نوكي ال ةسفن يبصعلا زاهجلا نا
 . اهعناع ام ةمواقل اهب ةقلعتملا فارطالا كرحن ةدقع لك تارشحلا ىفف . ةنوناثلا ةيبصعلا

 يا ةيتاذ ةكرحب لاحلل ناقبطني هينفج ناف هينيع ىلع ُةنم ىشخب' نما ناسنالا مهد اذاو
 سسنعقي ةناف مامالا ىلا رثع اذاو . هئاقتا ةيفيكب و رطخلاب ركشتلل ةصرف هل نوكي نا لبق
 1 ال ردنلا نم انوخ هدب ضرالا يتلتسي ةناوا ةرثعلا ةمواقمل ةيتاذ ةكرحب ءارولا ىلا

 ةبسنلا ءاضعا نا مدقت امم ىرتف .رغصا يشب ريك ١ ارش كلذب قتيل ةسيئرلا ءاضعالا
 مك هنع لقتستو غامدلا َ راظتتا لد وصال كاواوعم اههستن ةرعاظلا

 ةنطابلا ءاضعالا لقتست
* 

 فن طن

 عامتجالا ءاضعالاعفا نا ىجلا مسجلاو عامتجالا نيب ًالصاف !ًءدح نوميقي نيدذلا لاق

 | ولا ىلا ءاضعا لاعفأ ترا ينعا يملا مسجلا ءاضعا لاعفال اهعون يف ةرتاغم

 راكفالاو سحلاب ضعبب اهضعب طبترت اهناف عامجالالاعفا امأو ًايجولوبزعف الطابترا ضعبب
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 اهسافنال ةدمحملا اهناكرح ىلع ةلقثملا ةّوقلا تماد ام الا مودي ال ةناف ودعلا اهاخد ةئيدم
 اك عا ماق 5 نأو 27 دادتسالاب ةماظن 1 , ال عامجالا طب رب يذلا طبارلاف . اهملع ةيلغتم

 ىدتيي اهيَخ ةلجلا ينو . هلاك مدع ىلع ليلد امه نيد ره ماا يحال
 هديت هلي رخلا عاج الاوأ رسلان هال 7 , ةوقلاو دادبتسالا

 ال يعامتجالا ماظنلا مي كاذبف قافتالاو يضارغلاب الا "--- يوارتلا قونللا يل
 ةنضنلا لد فتشي. ثيحم هئاضعا نم وضع لك" يف ةكرتتسم.. ةزراذللا ةكرقلا نكت 5 8
 ضو ناتو اد عاملا هاوسلو

 د
 د

 جتنتسن انامل تاعامتجالا ةسايسب اهب اقنو ءايحالا يف ةعيبطلا ةسايس ىلا نآلا رظننلو
 ل ربم ًالاعفا يعامجالا مسجلا يف 0 كلذ نم ةيساسم دئاوق

 دكرملا ةدهعل اهربغو ةيصوصخ تارعمج وأ ةناوناث و كارم ب كو 00 صخشا

 030 ريو هوم او ةم مئاقلا رظعالا
 215 ةفحرم وتلا هذه ىف لمانلا و“: اه ةكرتتسملا ىوقلا يع

 7 اف نئاكلا قوشلاب اهتراجبو اهدضنب نحن ةلاك لكف قوشلاو ةعفنملا نيرما ىلا

 كاوتشاب فلأتتو تاييركلا ممتجم مث . ان حلمك اهدنخ تيتا
 رشبلا نيب مقت يبلا ةلدابملاب ء 0 ئالذوا تاك رمل او اقتل لذات قرخنادتلا
 لايمالا نم مهف ام ىلع ةموكحلا يا ةندكرملا ةّوقلا لخادت نودب مهمف ةلصاحلاو

 ىرخا لعل 2- مفانملا ن مارح امو

 كلام ةنادج تاو ءاضعاو ةبروناث دك ارم يملا يف دجوب 25

 نيعا؛ةلئفي زوتو ةريهطتو ءاذغلا دادعإ اهي ضتخلا ءاتحالا ىعو ةريك ةكلمت فة
 ةدعملا# غامدلا ينعا ريدملا وضعلل ةعضاخ ريغ هاشحالا هذهف . بلقلاو نيتئرلاو ةدحملا اهب
 غامدلا دارا اوبل هضيرعتب هنارهطت ناتئرلاو ندبلا يف مدلا عزوب بلقلاو ماعطلا مضهت
 لعمت لازت ال ءاعمالاف انج !اهطع اهب ةيدتا خلا 0 ٠ درب ل ما

 دعب برضي لازب ال بلتلاو . غامدلاب اباصوت يتلا باصعالا تعطق ولو ةصاخلا احلاعفا
 يي



 ةسماخلاةلاقملا . يعيبطلا عامجالا رات :5

 00 إما طخ نق السا حي وا وا الاثم نازديك ,ةيجولو سف, ةروشب
 نوكن نامزاي و . كالهلا رطخ نم هصّلخت ةروثنم لاوحالا ضعب يف هل ّدب ال عامجالان ا
 نا يا هلايمال ةقفاوم هئاضعا نيب ينخ قانا ادا داما نع ةرداص ةروثلا

 يتلا ةروثلاو ٠ لك لش تلقا اللأو هدر جب وسمو

 يه لب داح آلا لاعفإ نم تسيل اعيدال موا 5 01 يه كلذك نو

 ا ]آل 3 انوناق ايعيبط 7 هيلع هت انو لق ام هلك" مسجلا نع ّط 0

 ةعب وزلاب ءيش هبشا ليوط نمز يف ائيطب اممجت ةعمجتم ىّوقل عي رس لعف ىوس ةقيقحلاب

 وشنلا نا لاح هي كلذإو عجسبت مث دحاو مد يف آلا روثت و ةريثك نينس يف عمجتت نت

 الاجبا عفان ًانوناق ناك ناو 7 * يدر 07 رماف ةروثلا اماو ةدعاقلا وه

00 

 ا يعيبطلا خمراتلا يف دجي نيظفاحاو ةروثلا ءارصن نبع الك نا مالت أمم ىرتف

 . ةايملا لع نم ةسايسلل ةلصحتم ةمزال ةجينن ةنئرحلاو ةنثرملا ينوه اما اهقافتاو هبهذل

 ةيملا ةفصلا نواهجب مهنا كش ال ةّرتلاو فنعلا ىلع نودمتعي نيذلا دادبتسالا لهاف

 . يملا ريغ يدلمملا ماظنلاك يعامجالا ماظنلا نورّوِصتِي و ةعنطصم َهل 1 عاف

 ةجراخ ةّوقب الا ضعب ىلا اهضعب هازجالا عمتجت ال ةيملا ريغ ةعنطصملا تال آلا ينف
 عناصلا نم ةينآ اههف ةرهاظلا ةدحولاو . اهكرحتن وا ةنكاس اهظنحت اهف ةّرقتسم ريغ اهنع

 ادخاوي بشان ريغتت عا |مف رصانعلا ةعيبط ناف ةقيقحلا يف ال طقف ةروصلا يف يهو

 ةنربق لامفا هلع ع يلا توسل ردحلا ح ل ةناتخا ءانجالاو ا ديدحلاو

 اهاف قافتا ُرهاظ وا نواعت اهني ناكاذاو رخآالا لعف لاطبال هسفن نم لايم ءزج لكو
 لاك نا.نم ادب ال وب ىَّضترم ريغ ارق قلم ماظن لكو . مودي الو [اميطادخ لع وف

 مالسب ءيش هبشأ هذه ةلاخلاو رهاظلا مالسلاو . ةيحلا ال ةنثداملا ءايشالا ماضنا وهو

 اللا مئاوع اهضرتعا "01 | د اتم الل نترات 0
 ةروثاا فالخب هدادعتسا نع ةئشانو هلك بعشلا ليمل ةقفاوم ت :5 اكل الا كلذ انو. ادح ةيوق ةجراخنو
 ميشطلا يف رانلاك ةوذج ةمالا يف امنم قبب لو تأفطنا تح تبش نا تثبل ام اهران ناف ةيبارعلا ةيرصملا
 بصانملا يوذ ضعب عماطم نع لب ةمالا دادعتسا نع ةئشان نكمت مل امنال
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 يعيبط حالصا وهف لكلا نيب وا نيريثك نيب قافتالاو يضارنلا نع ءيثشان يلك
 يبأثلاو ةعيبطلل قفاوم لوالا . حبصلاك رهاظ يعانصلاو يعيبطلا نيب قرفلاو . ينوناق
 قيربملا تع لع وب ريتشي اذ لك ناك "لالا يف عبيط ناننالا نأ اعز لان داش
 يل ةيقالان وكت نا يغني ةلقاعلا تاعاهتجالا ةسايسف هب اًرضم لب ُهل عفان ربغ يعيبطلا
 نال اهتدئاع لمحت ل لاو ل ا در نام نرككالا مزاي يا ةعفان نوكت

 ةدارالا قفو ريغ ىلع ٍراج وه امنا عامتجالا ءاضعا ةدارا قفاوب ال ىربم يراجلا رمالا

 يسايشلا'مسجتلا ب ازلا يه" يتلا ةيؤرطلا
: 3 

 ربك الا مسقلا ناكو ابلاغ نكمم ريغ رما ىلع نارمعلا يف تادارالا عامجا ناكل مث
 ةسايسلا يف ةشلاث ةدعاق كلذ نم انل ناك هل قفاوم ريغ سانلا نم ليقود

 ميدقلا نيب ةنيابملا نركم الا ع ةلاذتلا لاح نم لاقتنالا يف جّردتلا ة ةرورض شو

 اهعم دمحت الو مواقت ال عناوم لاقتنالا ضرتعا الاؤ ميلك فتنلاو وطار الا

 ةقباسلا تادارالل ةعماجلا ٌحاتنلا تناك اك ٍجّردتلا اذه ىلا ةجاحلا دتشتو . ةجيتتلا

 ناويحلاك ريك مسجيف !ًءدج بعصي هنا لصاحلاو . خسرأو دشأ تاداقتعالاو دئاوعلاك
 هقيفوتب ةديدملا لاوحالا ىلا هدادعتسا موزال ةدحاو ةعفد هلك مسجلا رييغت يعامججالا
 ةميدقلا هعئارش عزن نم عامتجالاب قحلي يذلا ررضلا نا رسنبس لاق . انفع اذا
 قدذلا ررعلا نما لقا لدا امماقم موقت نال حلصت هل لئارسا

 لكت نا لبق هميشايخ تعزن اذا ةسبايلاو ءاملا نيب شيعي ام سنج نم ناويحب قحلي
 ىلع ءوشنلا ليضفت يه امنا تاعاّجالا ايجولويسيف نم ةلصحتملا ىربكلا ةجيتنلاف . هاتئر

 اع ردت الا ايش ررقب ال يذلا قاغتالا وه امنا ءوشنلاب ءاقترالا طئاسو ملفعاو :ةووقلا

 هيلع يضارعلا مث نا دعبو
 اذ

 وة« »خ

 1 لارعالا ميج نو م كدا نا ينبني الو

 ذلإ دك نع ماو قالا مسجلا صلخت نكي ال ةصاخ لاوحا ديعو نال نيجرولا

)0 



 هيمان هلاعلأ يعيبطلا عامجالا ميراث ءءء

 يفو هوجولا لك نم ةمات يملاو نارمعلا نيب قلخلا يف ةبماشملا نا مدقت امم ىرتف

 قالخالا يف امهنيب ةبءاشملا هذه نع ثحبنس يني ام
+ 

 يي #خ

 هيبشت ىلع ةبترتملاو عمجا ملعلاب ةقلعتملا ركل تلا كار للا رخل / قف ءافا يا ءاذاو

 قاضانلا ناك | اجلا مم صتخا ام يف رظنلا ىلا الآ رم اك يجلب عاججالا

 "هَ وه ام ىلع ماقملا اذه يف اهنم رصتقن لاب تاذ ةسايسلاب صتخت ات كلذ

 7 يتلا ةروصلا لع ضعبب اهضعب يعامجالا مسجلا ءاضعا طابترا نا دا

 بيطلاك ا ءاضعالا كاملا واما دنع 0 ولا وضعلا ىلع مقاولا ريثأتلا لعج

 رضع فيس ةلع يوادب اعل لمحل مس دا لل رئاؤلدلا ف 0 نوكي تاع شارل

 تدلل ىغ اهاوس ام كرتو نمانلا نم ةئاط ىلا تائتلالاف  رخآ وضع يفة لع ثدحيف

 يقرع ىلع هيف ع ذا عامجالا ءاضعا نبي ةبسنلا دقفتف ةولامتو ادع املا
 01 داالاو طوقنلا ىلا لاخلا هي: لوا و ةماظ ”لتكيفا ةوقلاوأ فيضلا

2 

 الصاح ةسفن عامجالا ناكو ةيعانص ال ةيعيبط اماسجا تاعامتجالا تناكاذا اناث
 ةفينعلا تاحالصالل ىبتملا ءوس نم 116 لع كلذ زنا رفات ١ انواع ال موو

 آخ انك ةماعلا ةدارالا نت ريغ نع ةنشالا يل يلع اذا ا ا عيملع ةلارانل
 هئاضعا لايمأل ًاقفاوم رييغتلا اذه نكي ملام امبم نعت لهدا لين الكر آلاف
 ”هءاضعأ عمجي ي يدلل نأ عا نضاربم ”يح عاّتجالا نا مّدقت دقت ويطل دافعا

 ةناثع وهو ٠ ار انام امباو ةطيسلا ةقصالملا سبل ضعبب اهضعب اهطب ريو

 ىيناكيملا طبارلا ةباشثع وهو ةيندملا لها نيب ٍلقع طبار دجوب ةنال يكناكيملا طبارلا
 روما ةدارال اتفاوم عاّتجالا يف لصاملا رييغتلا نوكي نا بجو كلذاو تايركلا نيب
 ريخ الا ةنم دصقي الو عاّجالا قتاع ىلع قلملا حالصالاو . ةنم رك الا مسقللوا
 ريغ يأ يرسق وا ”يعانص ”حالصا وه اهيا طقف طقق ضعبلا ةدارا نع *ينثان وه وا ضعبلا

 وا زج حالصا لك كلذ نم دضلابو ٠ هبقاوع نم ىشخيو ونقو لبق هب يح يعيبط
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 جراخ نم يلا ءايشالا عم رهاظلا لعافتلاو تاذلا ظن نطابلا ليملا ينعا ع
 ضيا يح نارمعلاف ةايح كلذ ناك اذاو يعيبطلا باخغتنالاو ءاقبلا عزانت نم كلذ يف اع

 يقرع اعاف: دصق كانه ناك اذا هناي 500 "أ هناي هنايح لب ناويملاو تاكل

 أعم ةماعلاو ةصاخلا ُةتياغ دصقيو ةتجاح كردي عامجالا اذه نال يرشبلا عامجالا
 ضعي نعااهضعب ءاجنالا ةاسلس ءاهراك انضبا سن قالا

 نرا لاتق نارمعلا مسجو يملا مسج نيب ةهباشملا هذه ىلع مهضعب ضرتعا دقو
 نال ضوقنم لوقو طقاس ضارتعا وهو ةلصفنم نارمعلا ءاضعاو ةلصتم ىملا ءاضعا

 ةلصتم زيسغ يملا ءازيلا نا كغسارقلاب.لوقلا مزا الاون. ةقبقحت ةلصتنم ريغ نارا ١
 ظقف ءازجالا نو: تافاسملا دعب يوه اعاذ كلذ ىف قزف انتي تاكاذا فاس

 ال يبسل قرف وهو ناويحلا مسج نم رك ا نارمعلا محا ناف امههمسج نيب قرفلاك

 ايحيو دلو يبللا نا لاقف نامزلاب قاعتي اضارتعا ”هريغ ضرتغاو . اضارتعا نوكي نا حصي
 هعز يف ةنا الا كلذكت ايجي كلوز ناكنإزف نارمعلاو ةمولعم نانساب رنا 2

 توعو مرهم نارمعلا يف دلوتت ينلا بوعشلاو مالا نال ًاضيا حيحص ريغ وهو توم ال

 ابصلا نس دعب زواجتب مل نارمعلاو طقف رمعلا لوط يف ياو نارمعلا نيب قرفلاو اضيا

 3 بلغت امإ اهو هج لكك تولاو مرملاب ةلك نا هديب قيشضلا ناكل

 نم ال ضرعيف هتايح دبم يف يلا هضرا لاوح از امإو هيلع ةيملا عاونالا نم رخآ

 ءاجال توقيف اسمان ئىكالر و _لاهءارخا هدو انلصتا رو اي يا

 يلتف ل اهاوس غيث : لكك ضرالا نا لع. ةروؤم كدلا
 ىلا لاح نه لون نكد اذه 000 اهّوانجا قرتتتو كا دعو الاوحا

 اذهو ناكملاو نامزلا يف ةلقتنمو ماودلا ىلع ةكرستم ةؤوص: لا ةروم نمش

 تول حلل د

 ةدرع ذم ةأدب الات غسلا اهو نيكس دس ع 7
 هج الان تال ىو ريكا نع ليم تي
 نيكس نم هل هيف نكي ناو . +: ةحارو .اًدمِلا لَه نا ”ةنركس



 ةسماخما ةلاقما . يعيبطلا عامتجالا خيرات . ا

 .:رم اهاوس نع ةوقلا هذه فلتخن اذا مهني ال ةنا قحلاو . علا يف ةناكملا ل اها ن

 1 ةضب انلا:ةوقلاو غارفلل ةميلملا ةهاركك يدق اي اومهوت يتلا 9

 ربح ذا كالذ داسف فق للعلا نابأ ىتح ا اا هامدقلا اهّدع يلا ىوقلا نم

 ضرغيف ةياغلا يهو ةيناثلا امو . ضعبب اهضعب ةطيترمو ةلصتم ةيعيبط بابسا ىوس اهمف

 . هنع ةجراخ وا هيف ةنئاك ةلقاع ةوقب لكلل قفؤم للا نم درعا لك نا رهظي ام ىلع اف

 دل ا يزللملا ليت ناكمال ةنع ىتغ يف مويلا معلاف ة ةقيتح ضورفللا وه اذه ناك نا

 لكلا دحاولا مدخل هيف يذلا نواعتلا اذه ناف ضرفلا اذه يضتقي ال هجو ىلع نايب

 مريغب مال دحاولا وضعااف ءاضعالا نيب لدابتم لعافت رس اء دع ولا لكلاو

 0000 ل11 ةققلاب رمالاو . .هريغ ريخ ظبترم مريخ اعاو.هشفت يخل هيلا نسعيشلو

 ءىث لكك بلطت ةينرك لكذا يملا مسجلا فلكرت يتلا ةسيحلا تاب ركلا نم عمطا "يش
 ال ةجيتنلا ىلا رظانلاف . عماطملا هذ ء 0 قيس كيما ءاطاولا لا هيو اهتبقنل

 الا لغتشت مل عقاولا يف يهو اهاوسل تلغتشا اما ةيرك لكنا رمالا لوا يف نظي مرج
 اطابترا هب طبترمو اهاوس ظنحب ةرورض نئاك ا ذهو اهتاذ ظفح ىوس ةباغ نودب اهسنتل
 نا رشبلا نم دحاو لكل يغبني هنا نارمعلا يف نيثحابلا ضعب لاق كلذلو . ايكيناكيم
 نوراد بهذم وه 1 م كايف نم ال لكلا ريل لغتشيف هسفن ريل لغتشي

 ةتجينت نو ًاديدش را ةريغص تلوح ةقيقملاب يه يللا تاي ركلا هذه نيب لعجب

 0011 لا ةاحل نساملا رخآلا ضعبلا ظفحو ةبسانملا مدعلا ضعبلا ةاشالم

 ا( لعادكهو 011 ير ردع كااانورش ابا يلا ونجا يعيبطلا

 ناف ةديعبلا لايجالا يف ةريغتملاو دودحم "دخ ىلا ةتباثلا عاو الا نوكتت ةلواطتملا روصعلا

 نيب نواعتلاف ال كي اينو علت لي هناا يت تب ان ف نىك هه ملا ةميلا

 طقف ةمزال ةجينن وه اغاو 3 ل ءامحالا ءاضعا
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 ءايحالا فات ىنلا ةريغصلا ةيللا تارركلا تاعامّتجا نم لقتننلف كلذ رّرقت اذاو

 ا ند يردبلاةلعالا يف دمت اناف ممالا فاكوت يلا رشبلا تاعايتجا ىلا ةريبكلا



 لا ةسماخلا ةلاقملا . يعيبطلا عامجالا خيرات

 اماذا ليم قفا كلذ نم دضلاب لب لكلا ظل ا هسقن نما اعلنت الابناء انك
 ةيح ةعاسلا نكن مل كلذلو 000 رجلا هب زاتي ام اذهو ٠ لمعلا اذه لاطبأ ىلا

 لكلا ظفحل هريلظن 0 ىرخ أ ءاضعا نم 582 ةنم وضع لك 0 يح نا ارمعلا امأو

 او ىلا انيستا عا هيل عم كو رك كل مسجلا يفاك
 تاذ ةيح صاخشا يه اا يج لك مسج اهعومم نم فاأتي يتلا ةيحلا تان ركلا ناف

 هرم فاأتب نيذلا رشبلا دارفا اهنأك اهضارماو اهتاوهشو اهلايما اهو اهب ةصاخ ةايخ
 ءازجا ىلا اهميسقت نكع ناديادلاو ةلصتملاك ايندلا تاناويحلاو» . نارمعلا مسج مهعومج

 00 7 ا ةيعانملا تالاحلا تناك تا ما قتلا دعب ةيحب قبت

 هدب عاجلا نطق 0 نانيجنف الملا تاناويحلا ين نكعلال كلذ فا

 نم كنك ده ُُت ا توم دعب اح قمنا 01

 ةيح قبت ثيحار 106 اويحب اهقاصلأو ناويح

 دح ىلا ابعيطقت دعب ةيح قبت نا عيطتست ال ايلعلا تاناويحلا 0 اة ضر ا
 نش 11 يهف ةلفاسلا تاناويحلا يف ةنم 5 اهمف لامعالا صاصتخا نال كلذف مولعم

 هتوق ليصح ىلع اهنم دكوعتملا ناف لعلاك ماظتنالا ةماتلا ناويحلا عاونا ضعب تاعامجاب

 رخ الا ضعبلا نع لصف اذا توم مريغ ةطساو
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 يف لكللو هسفنل لمعي دحاولا نا ثيحب ةّيحلا ماسجالا ءاضعا نيب نواعتلا اذهو
 ىرخالاو ببسلاب قاعتت امهادحا ةايحلا ةقيتح يف نيتدساف نيتيضق هعم ع محا ا

 نصا خلا هليم'قوف:ةل اةّيخلا ءازطلالا قلم وجت ةيككنا ايتن قطرتيت كوالا
 لاجر اهدضع يلا ةب ويحلا ةوقلا شو هريغ ىلاو هسفن ىلا ةبسنلاب هرمأ ىلوتت ةصاخ ةوق

 كا ني أَو ىب ةقصاملاو ناويح ع نم ةعوزنأا لدرالا نا موضعي معزي أم بررغ نم 00

 هن اك ريغش 1 رعشلا نول نا وه كلذ د لع لَك ءادلاو لاق 0 ةيودملا هيرفي اك اعاو هك ةعوزمملا 0

 2 راو ءاذغلا اهدادنمحسا عم هيف هيذغت ىلا ءاضعالا لوفساتو هشقن' رفشلا نإو 6 كلذ ليلعت ن ركع الل

 م وهو ا < ماسقنا 00 هماسقنا نكي فاك ىلا نا 5 همز ىلع تنرتيو 3 ل

 ادا برغا



 ةسماخلا ةلاقملا . يعيبطلا عامتجالا خيرات ع

 ناويح فصر ةنأك يعامتجالا مسجلا فصي, يناملالا,لفشو ةايحلا نئسو عامتجالا نئس
 عاهجالا ءاضعاو ةيعامجالا ةجسنالاو ةلئاعلا يأ ةيعاتجالا اللا مف (يط ينعف

 اهفصي و ناويحلا يف هل باتك يف ءايحالا نبي تاعامجالا لعجم يرجو عاجلا حدو
 لوا ىرتنل ميعم ثحبنلف 7 هعلا اذه يف مجودح ادح ن ندم مريغو ًايعيبط ًاًمصو

 يم ناويحلاك اماما يف ةلعافلا نئسلا لهو يك ملجم نارثعل ريل ندم حصي له

 نارمعلا يف ةلعافلا نئسلا سمن ,َ

 اخ لمح ه ءاضعالا هذه نم وضع لكلو ةفاتخم ء ا
 دحاو نا يف هل لمعيو رخآلا لمعي امريغ لمعي دحاولا وضعلا نا ينعا 500

 غامدلا نم | سارع بلا تنل و لطب لج دب هدم

 لمعت ةفلتخم ءاضعا نم اًيضيا بكرم ةناف نارمعلا كلذكو . رخالل مزال ةدعملاو بلقلاو
 ل الالام 577 عناصلاو عناصلا لمعي امريغ لمعي عرازلاف ةدحاو ةياغل

 هذه رصتقت الو . اما يملاكل يبقلا اذه نم وهف رخآلل مزال عرازلاو عناصلاو عزاولا

 نا قدح ةلوقو رسنبس لاق دقف ا ةماعلا لوانتت لب طقف ةصاخلا تانصلا لع ةبماشملا

 اهمالاو ءاذغلا ةثيبم املاعفاو ةيذاغلا ضو ثالث بيكرتلا مان ناويح يف ىربكلا ىوقلا

 باصعالاو غامدلا اهمال او ءاذغلا ليصحم اهلاعفاو ةريدملاو امهولتي امو دبكلاو ةدعملا

 أو . اهولتي امو نييارشلاو بلقلا اهمالاو ءاذغلا عيزوت اهلاعفاو ةعروملاو اَهَواَماَطَو
 شاعملل لاّتعالا اهلاعفاو ةعانصلا يو كلذك ثالث نارمعلا' يف ”ئربكلا ىوقلا
 شاعملا اذه ميزوت اهلاعفاو ةراجتلاو شاعملا اذه بابسا ليصحت اهلاعفاو ةموكمماو
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 نوكت نا ُةنم مزاي لبف ةايحلل مزال أطرش بيكرتلا اذه ناك اذا لوقي_لئاقلو

 ةياغل لمعت ةفلتخم ءاضعا وا تالا نم ةكرم اهناف ةيح ةعاسلا لهو ل
 )0 اعاصلاو ةلأ ةيعيبطلا تال آلا نيي قرقلا نا: بيجت كلذ لف : كلذك ةدحاو
 فالخب اهريظن لكلا ظفحل لمعت اهئازجا ”مهَأ يف ىتح ءاضعا تاذ ىلوالا نا وه ةيحلا
 ريظن اهف لمت الو كلت ريظن ةفلتخم ءاضعا نم ةكرم ريغ اهسفن اهءاضعا نافذ ةيناثلا



 1ك ةسماخلا ةلاقملا . يعيبطلا عامتجالا خيرات

 لم يسع فلا نيكل ابو نويقلا ةملصع ةلكترم ادرنلا ةخلضتل او ارح طلاس
 نئسلا سفن : عامجالا يف ةلعافلا نئسلا | دار فال خلا ذي كلا

 ةفرعع لا هننسو هتعيرط ةفرعم مال ماج الا سرا اولق كالو . دارفالا يف لأم

 تايركلا نيس ةفرعمب الا 4 دنس ةفرعم منت ال اي ذالا ةعببط

 نم هيلا ةلصتم قالخالاو قلخلا يف عامتجالا تافص لك نال . اهنم بكرتي يتلا ةيحلا

 عامتجالا نم مهملا ةلقتتمو مهمف ةثراوتم كلذك دارفالا تافص لكو نلت يلا دارفالا

 ضرغلا رم نيلاخ يعيبطلا ابلصا للا اهءوشن مران ىف نافللا دش © ب اذاف

 ةايحلا لع ةرئاد ىلا ةسايسلاو ةعب رشلا ةرئاد نم عامتجالا يف ثحبلا انب لقتنا عيشنلاو

 تالا يعيبطلا تاعامتجالا خيران ةتيمست نكم يعامجالا علا نم مسق يف الخد

 قبلا! ةاءاجلا معي لب ةيسايسلا تاعامتجالاو عزاولا حلا ىلع رصتقي ال ٍلئنيح

 000 نم كلذ ةفرعم ىلع بترتيب ام ىنحي الو : ضيا ةيناويحلا تاداتنحللا 01

 نعل هنئس لع هيف ناسنالا ىرج اذا نارمعلل لصحي اما ةدئاقلا نال..نارمعلل

 ما ةرحلا ةسايسلا هب لوا نيكاشلا كيلا ليل بجاو ةروضلا هذه لع هيف تحلاو

 نال مهئارا ديبأتل ةرملا لوقعلا باحصا هيلع لّوعي ام لوا :كلذو ةيدانبتسالا ةشاشلا

 هدهد رقتسابالا 0 . ةيعيبطلا مولعلا نم يف اهللع دامتعالا بجي يتلا ةلدالا قد

 يف ةلعافلا نئسلا نال ةيعيبطلا مولعلا ىلا ةرورض انب ثحبلا لقتنا اضيا ايلا نما

 يف ثحبلا' ناك كلذلو ةدرئلا اهرهاوج يف ةلعافلا نئسلا سفن يه ةيحلا تايركلا
 ةليشملا ةباكلا ةالك 10 ةفرعمل ثحابملا ظعانم - ةب رشبلا مولعلا جات عامجالا

 نوكلا :نئس ةماع لع
 اي
 ديو

 وطسراو 1 تلرومدكتملا ةدسالملاف . دج ميدق يح مسج نارمعلا هيبشلو

 هل أوفصو ف كما 6ع نماثلا نرقلا ةمسالفو سوؤرلا ريث < ناري هوهمش

 ةغسالف رثك ١ دنع ةيسايق نيمدقتملا رثك | دنع ةزاجم ةهءاشملا هذه نكلو أضيا ءاضعا

 نيب قرفي ال يزيلكنالا رسل س ناف . مويلا ةقباطملاب ا رتعتو رشع نماثلا نرقلا



 ةسماخلاةلاقملا . يعيبطلا عاّجالا رات 0

 يبطلا هاهو را

 ىلا هي ةجاحلا تلق ةيعيبطلا مولعلا يف ناسنالا قرا ااك

 ىلا شطعتلاو ةيادجلا مولءلا ىلا ءاجتلالاو ةيقملا ىوتلا داهجا
 فصو اا موعرملا ةيلملحتلاو ةيفارخلا ةيلايخلا صيصاقالا ةءارق

 نم اين 9 3 ريغ | مأش حب 5 فطاوعلل يق

 ةفسلفلا ررض نم 1 و ا 2 ا عبطلل ةضقانملا

 ةملظملا روصعلا يف : تودهاللا ملعو مالكللا ملع ررض نمو هعدقلا

 امو اهم هتف رغأ ىح فراخلا ليسلاك عامجالا ىلع تمط اهنال

 اهررض لداعيل ةيسايسلا ةيعامجالا ارو يف اسنرف لضف ناك
 مويلا صيصاقالا هذه دامت يعو جهلا اذه اهجهنم يف كلذ دعب

 ىلا بهذي نم سانلا نم نأ « نارمعلاو يي رشبلا عامجالا » ةلاقم يف لوقلا مدقت

 ”يعببط هنا ىلا بهذي نم مهنمو ناسنالاب ةصخو اهدحو ةكفلا ةخلق عامجالا نا

 راك لوق . لك لعل لوالا انا .نايم الع ةكاطلو دف

 او 0 م نم هل 0 كارلا فتان
 وا نم هئلنس سرد ريصيس لياق امعو دهعلا اذه نم ابيرقو رضعلا ادق ألا ةنهار

 اهُهدع املاط دقو هاو ناتحيتن هل ندعلا يف نافنأللا ءاقترا نال ناساالل تاب رورضلا

 00 ا | ل . اما ةعايجالا ةاملا فو ةيصختشلا ةانللا يع انهو نيتضق انتم نمانلا
 مو . سكعلابو 4 هسفن ةحلصم نم ٌةلذبي امنا روبلا ةحلصم يف درفلا ةلذبي ام نا ًاقباس

 ”دشأ ميدقلا يف رشبلا ئارش تناك كلذاو ًاديدش ًاطابترا نيتحلصملا نيب نا نظي نكي
 | 11 ق كارشالاو نواعتلا.يف لدعلا بتامل امارتخا ءلقأو دادبتسالا بنام اًارحنا

 يف رشبلا فراعم تخسر نا دعب يا رصعلا اذه يف ألا يغبذي اكةقيقحلا هذه لجت ملو
 ىرب مهاوس ناكث يح ًًقافتا اوأرف نوكلا اذه ةّدس طابترا اهب مل ىلجحناو ةيعيبطلا مولعلا



 نم ةعبارلا ةلاقملا . نارمعلا وا يرشبلا عامتجالا

 دصقي مل ناو ةلواطتم باقحاب اسمهمهذم يف كرمالو نوراد ىلع قبسلا هل اوتبثال مويلا

 لازغلا نم بدلا نطاومو رفقلا ناويح يف كلذ ربتعاو » ةلوق وه - اهريظن كلذ

 فايرالاو لواتلا ناويح نم امللاثما عمربرقبلاو ةيشحولا ماو ةفارزلاو ىعملاو ماعنلاو
 املاكشاو اهقنوو + - رسحو اعتدال اطط ف ادعي انوب اهني دج نك ةسلا 7

 رقلاو راخلاو زيعللا تح ةفاززلاو 2 وخا لاشفت "اكرام ةدت ا 22
 ىف لواتلا ف تنماليا نا لحال الاكاذ امو تا راسا ياو د

 ناويحل عوجلاو رثا اهبلع رهظ ام ةدسانلا طالخالاو ةئيدرلا تالضفلا نم هذه نادبا

 «ءاض ات احلكتاور اهلج ىف
 د

 خس

 اهنا ةقفلتلا تابققالا زا ف مالكلا عبشا دق ناك ناو نودلخ نبا يا هنا لإ

 ديدش نم ”كقاسالا هكلاكش أ ىحب 0 طارقبا لعف امةيبدالا فاشل 2 5 ١

 اَوبمو ةلمج عوضوملا اذه يف مالكلا هافيتسا بعصي هنا لاقي قحلاو كلذ يف رثالا

 امث كلذ بسحب اهجناتن فالتخاو اهجازتماو بابسالا هذه ةرثكل ةمخض تاداجم يف واو
 مدقت ام يف هيلا انرشا اك طبض تحن عقي ال

 امنا فالتخالاو جازتمالا نم ال ضرعي ام عم ةيبدالاو ةيعيبطلا بابسالا هذهف

 يواست مدع يف يبنسلا وه اذهو ناسنالا يفااهريثأت ةّدشل' نارمعلايف ًاديدش ًاريتأت توت
 ءاوتسا مدقلا# بج قلعتب امآزئابسو 0 مهعئانصو مهمولعو مهتاماظنو مهتافص فن رظللا

 بابسالاب مهاوحا حالصا عننع نكحي مل اما مهقالخاو مهعئابط يف ةرئّوملا بابسالا

 حلصأ اباعجو اهسفن ةيعيبطلا كتابا يف ريث *أتلا 0 ”رادتقاإلا نم ناسنالل | ةيبدالا

 رذلق هنا يلا | اهتعيبط بسحب تايساالا هد 00 ناككنإو ناشاإلا 0 ل لاوحالا

 رو كرادللا ةدحااوم 1 اع اهريخ راردتساو اهرش ءاقتاو ابليدبتو اهريغت ىلع كلذك

 ةيلعفلا ةييازتلا ناني ترق زن ال ناين لارا نك ا ا

 نارمعلا دئاوف ةماع اهنم ملاصلا دقني دقفي الث اهاوسو ةيسايسلا تاماظنلاو مياعتاك

 نارسنلاو ةكلهنلا يوابم يف طقسيو
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 ةعبارلا ةلاملا . نارمعلا وا يرشبلا عامتجالا 0
 .ةبسانب امل هيف اهرثا ليوحنو ةيميبطلا لاوحالا ريشضت ىلِ اعرادتقالا نم ناسنالل ام رظنلابو

 نوراد بعذي 00 ار يتلا باسقالك اني ا ابا كانه ناك اعرو

 0000 ضل ثلا نزاع ليلطلابنإ قلل ! كة ريغو ضارمالاو ثوقلاو

 رثأت نم ل 00 ارا ةيعيطلا ثباسألا ريك .”لاو ىمشلا ويضل نا 0 ال
 ديزي ثيحب مئلتال ةعيبطل ع 0 ع رشبلا دلج يف ةدوجوملاو ) دلجلل ةنولملا ةد

 يباص حرشملا لوي اك فدانا ميلقالا 0 بس للا 5

 خس

 00000 | ل نمواذ لوتنت قالخالا يف كلذ. ريثأت نورلخ نبا فصي 2

 نيفوصو» عيقوت لك ىلع صقرلاب نيملوم ممدجتف برطلا ةرثكو شيطلاو ةفخلا مومعلا

 انا 7 لوقي نا ىلا ت رخلاو ميلقالا رثثأت حيحصلا ببسلاو رطق لك يف قمحلاب

 ال0 فون ةرارحلا رفوت ثلاثلا ميلقالا نم ةيريزجلا دالبلا لها يف كلذ نم

 لثم يف اهناف رصم لها يف اضيا كلذ ربتعاو ٠ لولتلاو فايرالا نع بونملا يف ةقيرع
 بقاوعلان ع ةلفغلاو ةئخلاو مهملعحرفلا باغت فك اهم بيرق وأ ةيريزجلا 0

 لوقا . « مهقاوسا نم مباكأ ةماعو مهرهش الو مهنتس تاوقا نورخذي ال مهما ىتح

 الف نودلخ نبا اهلا راشا يتلا ةلفغلا ريغ رخآ ببس توتلا هراخذا 0 كاب
 لالخ رالاو دربلا ببسب ابها نيب ةلصاوملا عاطقنا نم ةدراب دالب يف أشني ام نا ىف

 ةئش نم رثك الو لب ةنسل مهتاوقا نورخذيف : كلذ نم كرف ةلميملا 0
 رمال اوطاتحي نال اموزل نوري ال مهف اهدرب لقيو اهرطم ردني يتلا دالبلا ناكس فالخب

 ٍ ةعوقو نوشخح ال

 ةبرتلا ةنيل دالب ناكسو » انلوق ىلع قبطني ام بدجلاو 4 رمثأت رك ذ دقو
 لقعلاو ندبلا دهج ىلا نوجاتحي اماق قزرلا ةعساو بصخلا ةريثك حاطبلاو لوهسلا ةريثك

 ردقب ممهلا مهن. تطبث امترو مهنضاكي ام تبنت مهضرا ناف ءارثالاو قزرلا ىلع لوصحلل

 « بهذلا تبنت اهضرأو ريتلا ضيفي. اهلين ناف رمدم دالب لثم شيعلا ةعس
 ناويملا عئابط هاماع هيلع علطا ول امم - بابلا اذه يف هيلا بهذ ام بيجع نمو



 فالتخا ببس نعاوكتم متزوجرايف لاق . ةنع لقن هنا ةريثك نكاما يف نظي ىتح كلذ
 رشبلا يف نوللا

 اداوس انه دواخل" انك 0 اذانحإلا ا 3 متزلاب

 اضانضب اهدولخ تندخ تح  هءاضايبلا |( تيتتكالا كداكشلا)
 تن

 خس خ

 لع مالكلا طس ثيح هتمدقعم قف ةقوذاخ 1 عوضوم ا اذه ف ضافا ن 7

 ءاقع دنع الا لا ل كهعي ال ع اهريغو ناكلاو توقلاو ءاوطاو درملاو 1-5 0

 داوسلا ةشني 2 » ةصن ام كلذ يف هل لي وط مالك نم لاق . مويلا ناويحلا عئابط
 تاناويملا . رم هيف نوكتي اهفو ءاوملا يف اهرثاو دربلاو رملا ةعيبط نع ةلْفَغ ماح ىلا

 دا مهئاوه جازم 0 ٍيتاثلاو .لوالا ميلقالا لها لمش نوللا اذه نأ كلذو

 نئرخالا نماعادلا ةيو ةنسة لكك ا نورت مهسوور تمايش نتستلاا ناك تردلا

 دوستو مهملع ديدشلا ظيقلا حليو ابلجال هوضلا رُثكف لوصفلا ةماع ةتماسملا لوطتف
 نا مهباستنا 0 0 م ءارساللا هله تيندلو -لوقي نال - رحلا طارفال 0

 00 0 ا 0 0 0 1 ماح ال 1 ا

 عفترت الو 0 برق امرا نينا < يقرع 1 ف كك لازت 00 ذا لامشلاب طرغملا
 ناولا ضرر ةلوضعلا ةماغأ ربل رطتظي و انضر رطا «تسلظيف ايم ف رتااماثالو تنال
 نيعلا ةقرز 0 طرغملا دربلا جازم ةيصتقن ف كلذ عبلد و .٠ ةروعزلا لا يهتتو الها

 نييدنالوملا نا ثييعس نع القت كونك رك ذ.دقف . نوللا ديلوتيف دربلاو ملا رثا مل ققحت م
 ىلا جافرتاك يد بهذو نورق ةالث 0 مل ةيب ونجلا ايقيرفا اونطق نيذلا
 . ليوط 1 ماقال ةماع يف نورشتنم مهنا قف 0 0 رونلا فئاوط نا

 اده ةيتمرص يلع يهدف الل ةلدالا هله نا هيلا د رغت اوريغتب 1 مهم :أ حيحصلاو

 ناسنالا ىلع تلاوت ينلا ةلواطتملا راصعالا ىل ةبسنلاب 00 باقحالا رتل زثإلا



 ةعبارلا ةلاقلا . نارمعلا وا يرشبلا عامتجالا م

 الو اضيا كلذ نيب هلها عابط تناك كلذ نيب ناك امو . مهرعش يف يباصتلاو لزغلا ىلا

 كلذ عم تكرتشا ان ةماشوت ةباع ةريثك رخ ا ابابسا نال ديبقتلا ماقم يف قالطالا نكي

 ا اليد تادبوء اها ناو 1+ املاح ىلع ٌحئاتنلا هذه قتل

"0 

 ضراالا ةعيبط يف رثالا _ءرم بابسالا هذه ةعيبطل امب نيمدقالا نم 0 نمو

 نا » ةصن ام ىنعملا اذه يف هل مالك ضرع يف لاق طارقبا بطلا وبا انك

 موقا "00 ف تب اه لكفا اهناكسو اهليصاحم عئابطب ابوروا نع ايظع اًالتخا فلتخ

 00000 03 نيب ايعوقوأ اهنات اطوصقا لاطتغا كلذأ ببسو (اقاخ لدعاو' اَهاَخ

 ةدوجو امهصخ ببس وه اذهو دربلا نع ةديعب رحلل ةضرعم يش ( قيصلاو يوتشلا )

 ادا ا نكامالا لك يف ةيواضتم نسل 37 انننلقا لاول ناب نط اع

 اا | ةراوهوو لكما هراجشاو بصتخا: هراما تناك دردلاو 5 ! ًاطسوتم

 000 ا يارا دار قربا سا ما تناك ًارطم

 ةريثك كلذل ةضراف ةريثكلا هجولثو ةريزغلا هراطما ببسب ”يدن ا وها و هع
 جتتنلا ةريثك ةريك ةتاناويحو اهسفن نم ضرالا ةتبنت انابن ما ناك ًاعورزم اعرز بصخلا

 ادعو ركتالا نع مهدحا فاتخي اماقو ةلدتعم مهتاماقو ةليمج ملاكشاو نا ناكر

 ربصلا الو لاجزلا ةلاسب ابلهال سيل امنا اوصف لادتعال عيبرلاب هبشا ابمايا ةراقلا

 فاتخت ايوروا مماو ٠٠٠ تازإلا بح مهملع بلغي و لامعالا يف تابثلا الو تاما ىلع

 الا كش نأ للا اهترثكو ملوصف تافالتخا ةّدشل لكشلاو دقلاب ضعب نع اهضعب

 ادازلا إلا لها ناكو اسا لها نمربكا مهني ايف نوفلتخي ابوروا لها ناك ىرا ايف

 رثكأ لوصقلا تافالتخا هيف رثكت ملقا يف فلتخي نينجلا نيوكت نال دقلا يف نوناتخي

 اح دل اورو لخا ناك كلذ 0 لح كلذكو ةلوصن باخ ملقا نم

 هاأ ( اننا زغا نم ثورحلا

 سا

 طارت م ا دقو نوت اتلا باتك يف انيس نبا ى 0-0-7 ١/ خيشلا 6 كلانكد



 ٠ ةعبارلا ةلاَقملا . نارمعلا وا يرشبلا عامجالا 1

 عفو اك همامذ ىلع ضباق وهو هدهع لاط اذا محلاب مك مالا سأرلا ديتسي الثل ءاطبالا

 نم ُهل ام اهدنع باختالا ا نويلوبانل

 ىلع اهملعو :ةمالا يف 5-5 اهنا ىلع ةموكمحلا لاجر عم نواعتيف روءالاب ةياردلاو ةكمحلا

 يف ام غلبا هنا الا لحام ا ال ام ًاريثك م اظنلا اذهو اولاق . ةقحلا ىروشلا نيناوق

 لعفلاب ةكاردا رشبلا ةقاط
 د

# 

 يوتسي ال ذا هيف رثالا نم مللقالل ادع لهذي ال نا يغبني نارمعلا يف رظني نمو
 قلخلا يف مهفالتخال لايجالا لكيف الو اههلاقا عئابط فالتخال عاتضالا لكي ف نارمعلا
 ءازهو درربد# نحب نم ةيعيرطلا:تايرثألا ةيلمانل , رثاعم قابنالا نال كلذ راك

 ام كلذ ريغو لوصف فالتخاو رصمو ةيدابو لهسو لبجو روغو دجنو بدجو بصخو

 ةمخو شبطو تابثو مزحو ءاخرتساو ةّدشو نيوك فالتخاو جازم كادتعا] حن

 راك هتاداع يف رثوي كلذ لك ةدالب و ءأاك ذو ةلْمْغَو ناونو طاشنو نيلو ةنوشخو

 وسو ايس ًانالتخا ك كلذ نع جئاتنلا فلتخت ثيحب أضيا ضعب يف ةضعب رثؤيو هلحنو

 ف ًايظع وب مهني دجت عقصو مقص نراكس ني تلياق اذا كلتا مل لا

 باقحالا يف فات ةدحاولالايجالا كانذكو تاخاعلاو تاضاسلاو قدا نيوكتلا

 اههدحا هبشي نينثا ىرت داكن ال ىتح مهني ايف نوفاتخحي دحاولا دلبلا ناكسو ةفلتخا

 كلذ بيس رخآلا

 مهخي ران نع رظنلا عطقب مهميلقا عئابط نم موق 17 عن ابط ىلع حلا نكما اهيرو
 اكلولوتملا رضع ىق نريدقألا نانويلا ناك تلاد هينا يف ملقا الك تاور نخل

 سوريموأ مثرعاش ناويد يف ءاج اك ايساح مثرعش راك ناكر تراك مهتملا نولصي

 نودبعي هامدقلا نويرصملا ناك اضيا كلذلو موقلا كلذ لاح ٌةآرم موق لك رعش نال
 ا|يناطي رب لها ناك هنيع ببسلا اذطو . مجعلا تاناويحلا فانصا نم هريغو حاسما

 نتلم مجرعاش تاروصت نم رهظي اك ةسوبعلا مهتارّوصت ىلعو دسحلا مهعابط ىلع بلغي
 نوليمجو ةيحشلا ناملالا.ىلا!نوبضي اايئابساو ايناطنالهاو برسلا ناك اتيا كيلا



 ةعبارلا ةلاقملا . نارمعلا وا يمرشبلا عامتجالا 1

 ىلع عبطنتف نارمعلا يف هيلع ب ندم نيل ناو ةيقنت نادال ة اف رفع ىلع ةعسألا

 يف اهتكوش دتمتف مئازعلا دتشتو ممحلا اهنم ضهنت ذا ةليلجلا لامعالاب مايقلاو مادقالا
 هلق ىكأ ال11 لغا ناكتبسلا/اذلو:» سراب طارقبأ أك. طيكلم قالنعشيو راطقالا

 نودقتي ىلا | اطرد وام مهكحت ال مهنال ايسسآ لهأ نم بورحلل

 امباو مهريغ ةكوش دمل رطخلا ضرعتلا مهمه الف ةدبعتسم مهسوفن نال ةرورض ةعاجشلا
 رصنلا نال ةرانجب هيلع اومدقا مهب ًقدحم رطخلا اوأر اذا مث كلذل مهعئارش مبكحت
 ) مهملع هدئاع

00 

 د

 اذه لب ةدريغ لاقو ديقملا يملا كحلا را انحدار بع

 ةعساقت ةمالا تناك ناو كلملا نال رطاخلاب طر ع طر طا ديتسالا تار كفي مشب 9
 قناطب نم ”خي مل ةنا الا اهقوقح نع دوذلاو هلامعا ةبقارم هيدل اهنم مهينتست نع حلا
 هيلا اهباون ةلاهسا ىلع هونواع اب رف ةمالا اصمم مايقلا نم رثكأ هل برقتلا مبمهي لامعو

 كاملا امب بصانملا نم مهنامرح فوخل وا احل اوبدن يتلا دصاقملا نع ءالؤه لوهذل اما
 مهب تءاسو هي ال مهتيادهو اب يناناع تيلقناف ذومنلاو كا

 ىلوتي نا عنتمي ال ناك ةلالسلاب ةيالولا تح كولملا لوحي ماظنلا اذه ناك امل من . 7

 001 ارعإ ة.تابتو هلاتع ضارغا هب .بعالت م كلا دقاف ركذلا لماخ نوكي نم مهنم

 موجو نم ةكلمملا روما ىلا للخلا قرطتيف اهنيعس نم رومالا ثغ زيي ال دشرلا دقاف
 خص سوو

 قلقا نم لاح ىلع ٌرقتست ال ةرئاط حيرلا ببم يف ةشيرك

 اذه لثم يف ديبقتلا قح اد نوكي نا عنتع عزاولا كلا نا ىلا اوبهذ ةلمجلابو

 (زيلكتالا ةّما) ممالا ضعب يف دهعي قت ال ةروص كلملا هيف ناك اذا الا ماظنلا

 الماش ليدبتلا كح نوكي نا نم دب ال اولاق كلذلو . 0
 . ٠ ابانتجا ليدبتلا اذه يف ةكمملا بناج ةاعارم عم طيسبلا لماعلا ىلا ثلملا نم ةئيملا ةماعل
 ردو نع 07 امعلل ةصرف 515 الو كودلا خل ادق ارو 0 حلا رش



 0 ةعبارلا ةلاقملا . نارمعلا وا يرشبلا عاجلا

 لاح هوسيو كلملا ماظن لتخيف نوقدصي الو نوقدصي ال موق مث هايرلا مهيف بلغي
 ةيوهالا باتك في طارقبا لاق . دوجولا ملاع يف الالقتسا نامزلا رم ىلع دقفتو -
 مظعا نال ابروا لهأ ن ورحل ةدجن لقا ءاسا لخأ نك هكدا

 لع اونرشب نأبانومتب. ال مف رماوسل اديها سانا نات ب الم كش اثم مق

 0 ا و را ع دنجتلا نم 00 نأ ل ل

 لاوهالا ماحتقا ريغملاني الف م اأو 6 دل 00 ةرك 0 نيذلامث مهم 2
 مط هديب نع ةربارعلاو نانويلا نم أيسا يف نيذلا 6 3 كلذ دب وب امو : توملاو

 مهدها اهناكس نيب مث مهسفنال نولغتشي و مهعئارشب مهملعو مهف محلا نولوتي مث لب

 0 مهي قاع نوامحتو مهلاس ة ةرك نوني نينا ما 2 رمال سل بورحلل

 انها ال ع ناكل اذاقملا ينقل نه 1 ركنا يغبني مالا نا اولاق كلذل

 ذل ةياكمتا باتش 1ر8 ةقيا ورك ال كالا نا لوا ةج دئاوف هل ماظنلا اذهو
 ”لاجر اهملع ظفاحي ينلاو ةركرقملا نئسلا عضوا ةقباطم تناك اذا الا يرجن ال يهنلاو رمالا

 ةمالا تاجايتحا تناكح ال مث . اهب مهملا ةمالا دهعت ةنيابتم ءارآو ةفلتخم براشم نم

 نئسلا هذه يف رظنلل لاجرلا ء الؤه نم ًابجوم ماظنلا اذه ناك الاوحا فالتخاب فلتخت
 ةمالا عم كارتشالاب كلذ نوكيو لاحلل ةقفاوم نوكت ثيحب رخآ ىلا تقو نم اهليدعتل

 00 ددتدا اك ناعكب اهدصاقم نومهتي و اهراس ااا

 ًادرب اهران نوكت بهاذملاو ءار لايف برح ريث ناطر مال ل ا
 نم اهقح ءايشالا ءاطعا اهتجينن نوكت رنئنيح مسوين هاا نال ةمالا ىلع امالسو
 يف ةداضملا نكت ل نرا لاو لادتعالا ع ع ايتن فوك او. اهزانقلا لو صيحمتاا

 3 ىوقي و سوفنلا ا« درت 0 3 0 انمي نكع 0 لا

 ماظنلا كلذل ام ىنخي الو . طيرفتلا ةاوبم يف طقست وا طارفالا نتم 0 ىلا حمجتف

 ةينوناقلا ةب ركلالئ اضف نم اهمف وع امل اهعئانصو ايمولعو ةمالا لاوحا نيسحن يف رثالا نم



 ةعبارلا ةلاقملا . نارمعلا وا يرشبلا رشا عامجالا ١

 اولانيل كتيعر نم ةورثلاو ةردقلا ووذ كلذلف مث: كتيعر ملظ ىلع مهب اووقتيل ايادحلاب

 هولك موقلا ءالوه اا مالخ عمطلاب هل دالب ت :الاتماف . مهنود نم ملظ هب

 عفر دار أ ناف كببلا لوخدلا نيبو ةنيب ليح 0 ءاج ناف . لفاغ فاو كنراطلسق

 مولظملا لازي ١١ف ملاظلا يف رظني ا تلعجو كلذ نم تعنم دق كدجو كيلا ةصق

 اديك ارق كفردو كيدي نيب رص اذاف كتناطب نم افوخا ةمفادي وهو هيلا فلتخي

 غمجن اما تلق ناف . اذه ىلع مالسالا هاقب انك الواو اقناز نوزع لكك خوك

 00001١ نارا ىف هل الو هما نط نم. طقتي لفطلا يف اهلا كارأ نتف كداول لالا

 . هيلا سانلا ةبغر مظعي ىتحلفطلا كلذب فطاي هللا لازب اهف ةحيحش دي ةنودو الا لام
 اينما علك ن آو :٠ باسح ريغب اشي ن + يلعب 11 مدا داع او لسا ذل تحلو

 ةةوعمج ام مهنع ىنغأ ام ةّيمأ ينب يف هلل كار 0 تب وقتو كارلل ديننا لاملا عمجا

 تانج دارأ نيح عاركلاو حالسلاو لاجرلا نم اودعا امو ةضنلاو ندا

 يذلا قوف.ام هللاوف اههف تنا يتلا ةياغلا نم مسجا 8 باغ بلطا 4 ةعاطالا تلقا نار

 ال تنال فال الا لات رام هلق لا ظلمت فلا

 اك ثيدلللا قم رانك الاو هللا ةعب رش مظعت نم ماظنلا اذه لثم يف أدب نكي ملف

 ركاب ماربع لس اكو روصتملا عم روكذلا ' يبارعالا لعف اك الي وبنو كولملل ًاركذت
 هلل مايقلاو ةعب رشلاب ا زعمت ال كاملا نرا كلملا اهيا لوقي ثيح موبلا ةياكح

 مهروج رثكو مهحالص ىنتناو مهلدع لق 1 ا 0000 هتعاطب
 روما نم مهلا دهع ام يف نيلوئسم ريغ مهنال اهاوس ٌرجاز مهل سيل ذأ مه 000

 0000 ١ ك2 الداع ًايلح اللا نوكي نا نضرف :لعااذسم . هدحو هل الاد

 امره اباها سوؤر نم ينيب ةنيدم وا ةكلمم حتف امك ناكي ذلا روميتك ًايتاعأ 1
" 
 ا

 مئازعلا فعضتو ممحلا ةعم طخ ذا قالخالا يف دمحب ال را ماظنلا اذهلو اولاق

 مهمف بلغي نيذلا نال بذكلا وشفيو هايرلا دوسيف ملظلا نم رثكي ام سوفنلا لذتو

 نيرذلا موقلا نال قدصلا لسقيف ةيعيبط ةكلم مهف ريصي ىتح هايرلا مهملع بلغي ملظلا
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 كاملا ةسارو قلطملا يملا محلا وه موق لاقف عزاولا محلا ةععيبط يف اوذلتخاو
 هسفنب هتبعر لاح كلملا داقتفا لكلا س ا »:لاق ثيح كلذ ىلا ناروتو ا واتا دكر

 لدعلل دسفم ماظنلا اذه لب مجربغ لاقو « هكلمت الو اهكلع ىتح ابيدأت ىلع هرادتقاو
 ال ذا هتيعر ىلعو هلامع ىلع قلطملا ناطاسلا نم كاملا يلوي امي نارمعلا سا وه يذلا
 نا يرام اتا اد لدم هماكيي ل ةلو:دقتم هلا هحلت ب

 دوسو ةعداخ ةعضاخ هل نيدت كلذب ةنم ةيعرلا ( ةيع ذاو . ةيصوصخلا هضارغأل

 قدصلا عضوم هي بذكلاب ضارغالا باحصا هل برقتيف . اعودخت هل ًاعوضخم اهلع
 سوفنلاو ةورث وا هاج نم ايندلا ىلا نوعلطتم سانلا نال ديدنتلا عضوم يف 3

 نوبجحيف هتناطب رئاسو هاو لامع جابنملا اذه ىلع ةعم كلسيو . ءانثلا بحب ةعل

 !قادبتسا ةععرلاةكلاوجا فو ًاراثئتسا هيف مهديزي اع < هلا نضال

 عمس ذا دلي يكل يول ةيررعلا ةقيلكللا انيا و هاه هع رات ف اداب 22

 قحلا نيب لوحي امو ضرالا يف داسفلاو يغبلا روهظ كيلا ا مبللا لوقي هيث

 لاقف هلوق نع ُةلأسو لئاقلا اعدو دجسملا نم ةيحان ىلا روصنملا جر . عمطلا نم هلهاو

 يذلا نا لاتف ةنمأف اهوصاو اهتيلج ىلع رومالاب كتأبنا ينتنمأ نا نينمؤملا ريما اي هل

 كح و روصنملا لاق نينمْؤملا ريمأ اي تنأ وه هلهاو قمحلا نيب لاح ىتح عمطلا ُةلخد
 نا يدنع ضم حلاو ولحلاو يتضبق 1 عمطلا يناخدي فيكو

 رجآآلاو صخلا رم ًاباجح مهنني و كنيي تلم مهلاوءاو نيملسملا لارا هام
 نالفو نالف لإ كيط نغني تلين مهترماو ةحلسالا مهعم ًاباجحو ديبالا يااا

 ال0 دللي ريستلاول تيسقللا لد فراج عئاجلا الو 0 مولظملا لاصياب رمأت لو
 َط مهترتاو كسفنل مهتصلختسا نيذلا رفنلا ءالؤه كارابح : قحرمالا اذه كد

 انل امن ىملاعت هللا ناخ دق اذه اولاق اهمسقت الو اهعمجتو اهطعت الف لاومالا يبجن كتيعر

 اودار ان و ا كا رعي نا ىلع اوقفتاف ةسفن انل رخس. دقو ةنوخم ال

 : ةءزيذق زغصيو ةقزتم طقس لتحت هوتنو ءوصقا: الاب عرم/ةقلاحلف لماع كل جركل
 كلامع مهعناص نم لوا ناكف مهوباهو سانلا مهمظع مهنعو كنع كلذ رشنتا املف
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 ءايبنالل نوعبتملا باتكلا لهاف . هن داج ىلع مبامحو مرهق ىلع اهب ردتقي يتلا ةّيبصعلاب وا
 كلذ عمو ضرالا لها رثك | 0 تالا ارا نا يقول
 ميلاقالا يف دهعلا اذهل مل يه كالذك واذا نرعع الضف راثالاو لودلا مل كتاك تدقق

 ادهبوعنتعي ١ 10 عواد نود ىضوف رشبلا ةايح فالخب بونجلاو لامشلا يف ةفرحنملا

 بهذم وه ا عرشلا هكردم امناو يلقعب سيل ةناو تاّربنلا بوجو يف مهطلغ كل نيني
 'يداب يف ناسنالا اهلع حلطصا يلا نئسلا نا ىلا قيررف بهذو . « ةمالا نم فلسلا

 امنا شياعملاو تالماغملا يف ةيعرم ةيفيلكت ماكحا ينو دئاوعلا ننس يبن امنا هعايجا

 ميكاج داك لاو ةيب لاب سانا لصحت هو اهملع ةظفاحلا يف ددشت ال ةموكملا

 "010 ا اهلطاا اهنا ىلا سنس تقذوا# تسلا لك قبسا: شو ةقيلسجع

 اينامدظطو ايلارتسا ٍلهاك شح ىلا قف :نيشيفنلاا را حل دو دلع اهدحو

 اولاق . ,نيع نم رثأ مههف يه وأ ةينيد الو ةيسايس تاماظن مل سيل 5 مهريغو وميكسالاو

 الصفنب مو دحاو ناطلس دي ف لد 0 ةيسايسلا تاماظنلا هذه مامز نأك .لكقو

 نما ويثك لاوحا ٠ 1 21 لا ىف ةلاغي نرد ناتنالا غلب نا دعب يا نيح دعب الا

 ىلا نوققحلا بهذو . ةريهشلا للملاو ةميظعلا مالا خيرات نم معي اكو مويلا لالخ

 ةديقمو ةنان ال ةريغتم ويك نأ يا هب ةعوبتم ١ ناسنالل ةعبات در يغبأي نيحلا نإ

 اا 0 نان الا وردع الن الاو ةئاتجرال انام ايم الإ هلا ةعفان نوكت ىتح ةقاطم ال

 كوالا رصعلا يف ناك 5 ليج لك ينو ٍرصع لك يف قبلو مولعم ماظن هل ةضرفي امع
 ريغتي مل يه ريغتت ل ناف هاوسل حلصت ال نئسُةل لج نك يفعل نم لولا الاد

 دمج ابن ةدحاو ةريتو ىلع مودت 0 مهدئاوعو 0 لاوحا نا قحلاو .وه
 لاح ىلا لاح نم لاقتناو ةنمزالاو مايالا ىلع فالتخا وه امنا نودلخ نبا لوقي 3

 لهذي مايالا رورتو راضعالا لّدَش لحنلاو دئاوعلاو كاوجالا ف لدا انك لا

 داح لا الا هل نطفتي داكي الف ةلواطتم باقحا دعب لا عقي ال ذا سانلا نم ريثكلا ُةنع
 ةقيللا لها نم

+ 

 ا
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 ضوبملا عطتسي ملوهف . ةدرفنم تناكاذا يملا 00 تاؤالاوللل كاويكا نا
 ١ انو 0 هالو ظن ةي روز اذا ةعاجالا هتاف اعيشعا ذا عال

 0 ناسن الا مهلوقب 0 ىَح دج غي لب ردح ىلا 0 ليملا اذه هيف

 نودلخ نبا لوقي ا مهحالطصا يف ةنيدملا وه ىذا عامجالا نم هل دب ال يا عبطلاب
 يا نئسلا هذه يف لدعلا نفك ةلدكش نيس نم هل نيل كلذاذلا مني يلد

 عامتجالا ةورع تمصفنا لاو كلذك اييازهلا ىم تبدو دل كارلا 1 ذا

 ةيدؤملاب لثخلا قرطلا هسفف, قرم كاسب !اللااساريثك ناسنالإ ناك الأ ءىككا ةئاحد تدانح
 طاني مق ةماقا نم ُهل دب ال ناك لوهذو لهج نعوا رورغو ّوتع نع اما كلذ ىلا

 لالا هبه 3+ الاوناه ها وعدم لع ما متقالاو نايل( مسيل 0

 مفدي ماوس نم نوكي نا نكمي ال ذا ةنم نوكي عزاو نم هل دب ال يا . ىضوثلا ىلا
 هترئاديف هلك كلذ ىلا وطسرأ راشا دقو . هنوؤش حالصاب مم و ضعب نع هضعب ناودع

 ةلودلا ها ماعلا » لاق ثيح ةيسايسلا ةرئادلاب نييسايسلا فرع يف ةاهنملا

 دلل هدضع ماظن كالملاؤ::كاللل اه سوس ةسانم ةنيللاو ف ةئسلا هب احن ناطلس ةلودلاو

 لدعلاو لدعلا مك دبع ةيعزلاو ةيعرلا هعمجت ”قزر لاملاو لاملا مهلفكي ناوعا دنحلاو

 )» ملاعلا ماوق هبو نوع

 دئع رم ضورغملا عرشلا ابنا كلان موق بهذف نكسلا هده ةقيقح يف اوفاتخاو

 0 مريغ لاقو ركنلا نع 'يهن الو 006 اهل نكي مل لاو

 نا( لاقأ ملل ةعبان ريغ ومال الو ةاينالا لق وتتيلا ةرامعلامت نا ىضتقا ال لاو قالطالا

 0 ليلا ةوبنلا تابثا نرلواحي ثيح ناهربلا اذه ىلع ةفسالفلا ديزتو » نودلخ
 1 و شبا كيرالا ةناودوج اهلل: ناشرل لانه كيررتف ناسا ةيط لدا

 نم لحاو هب ينأب هللا دنع نم ضورفم رعرشب نوكي محلا كلذو نولوقي مث عزاولا
 هل مماسنلا عقيل هتباده صاوخ نم هيف عدوا اهب مهن :ع اردتم نوكم قا نير ال ةعاو نتشلا

 ءاكحلل ةيضقلا هذهو فيزت الو ٍراكنا ريغ نم مهلعو مهف محلا 2 ىتح هنم لوبقلاو

 هسفنلك احلة ةضرفي اهب كلذ نودنم متت دق رشبلا ةايحو دوجولا ذا هارت ا” ةيناهرب رع
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 ةعيارلا ةلاقمل
 : نارمعلاو ا يرشلا عامجالا

 او ]لاو اللا لع نوانتلا اضيا نارمعلا ئئمسي و يرشنلا عامتجالا نم ةياغلا

 هكدا نأ للا ءاكسلا نم ةفئاط تبعذو . ما بايك او هوجو د ماوس

 دهعت ام ناويحلا يف 'يعيبط وه لب 0 ناقو ناش الا لع# هترصقو ولا ا ةجيلن

 يف ةياغلا غلب امتاو ينأي ام يف كلذ نيبنس اك دورقلاو دارملاو لحنلاو لقلا عامجا نم

 ةنع ةرثك رورش ملفا لل نانالا ب مهتايح من 1 100 / لور

 تل انا ديلخأ ناودعو صعب ىلع 4 هصعب ناودعو دي درلاو شطعلاو عوج ا لثم

 جاتحمو . ةريثك ةيعيبط ىرخا رساوق ةمواقلو اهنف ةايحلا ةعزانتو ةضرا ةنك است يتلا

 ةحلس الاو عكماقملاو ءاسكلاو توقلاك رورشلا هذه أهم ا تال 1 داوم ىلا كانانك

 نال عع اهب مايقلا عيل الكحل دل اهنراد رت ناك نإف ةريثك" ًالاعا يضتقي امم كلذ ريغو

 عامجالا نم هل لب ال وهف هنم ء هدب يفت ال دقو ةلءاك ةايح هيف قرغتسي | م ا

 عزاو أو يدنملاو عاضلاو عرازلا ل ثرحن نو اها" 5 ىتح لامعالا ا ظ

 رمسب نأرم 00 طم ها ذللو ا ةلاحا دم و” هدوجو مظنني ىتحو ميكحلاو عرتخماو

 ةمالس شو ةدحاو ةباغل لمعت ةفلتخم ءاضعا 020 ماسجالا رئاسك " ف

 رصتقا وأ و ط أك اهريظن 0 0 مهمدعب ةفصوو . لكلا ةمالسو ابضعب

 قاروا ردغب يسنكي وا رامألا ردعب ىف تل عااطتس | اد ةايحلا لع ناعنالا

 ءانبو ةقهاشلا روصقلا ةماقآ هل نكما و ضرألا 1 يز أبوا هيلع اهفصخ رجشلا

 عانطصاو ةذيدللا نيطأ ةيلالا خبطو ةرخافلا ةنسملا سبالملا ذاختاو ةنيصحلا ندملا

 هبشا ةتايح تناككو دحلا اذه ىلا ام الو مجملا تاناويملاب هبشا ناككو ةعينملا ةحلسالا

 015١و 1864 ةنم ةرش اغلاو ةعضاتلا ةنسلا ”تاطدعنا يف كالد" رشنا:(1)



 "1 ةثلاثلا ةلاقملا . ناسنالا يف اهريثأتو ةيديلجلا راودالا

 ٌرماس ةكمي رمسي ملو سيئا انصلا ىلانوجحلا نيينكي مناك
 نك اما ينو ابروا يب ونج يف أجلم نيبلاط دربلا هجو ماما نم رابدالا اهلها يلويف

 يف طاشنلا بديف قرشلا اوه دريو برغلا رقهقتي و طسوتملا رحبلا طوطش ىلع ىرخا
 هيلا ندعلا روحم لقتني و ءاقشلا دعب ةداعسلا هيفاوتو هلها قورع

 ”دعسو داسلا قغت اك" قشت,1,اهتاف د انقلاكك" دزاتلاا نا
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 اننمناو داطتسا نوح واويخلا» قيال واود الا نماعازبلا داع اما وكلا
 اودافتسا نويجواوبورتنالاو اسف ديلجلا رهاوظ ةبقارع ةفلتحلا ضرالا تاقبط راهعا ةفرعم
 ناعلا كا 0 نويجواو يطا امأ "ايف ةراثاا »نم ناسنآلا ركل

 ةيادب يف يناثلاو ةيثالثلا ىضارالل ىطسولا ةقبطلا يف ابمدقا ةحضاو ةبديلج راودا ةثالث

 فتاويجواوبورتنالا 0 ايلا لابج يف ةريخالا ديلملا راها ريخالاو ةيعابرلا بساوزلا
 مدقا يف يا ةيثالثلا يضارالل 00 ةقبطلا يف ىتح ةيرشب اماظع اودجو مهنا رهاظلاف

 يديللا رودلا عوجر ةدم ةنس 7٠٠٠١ انفضا اذاف .نآآلا ىلاءظرع ئديخو ١

 ىلا ةننيس هه ىلا يناثلاو لوألا .قيبلاهذلا نييديلملا نيوودلا دنع + ف بورش

 نان لا :رتغاننا ناك: دالزملل :لواالا "ةنوتلا للا ريضالا ابغا دلتا رس 02
 اننا لع اضيا كلذ نع هخيرات دعبت ةلبقتسما ثاحالا تناك ايرون الابلا كورلا
 الف هتعبت نم أريتت لب هتحصب مزجت الف مار وأ نع وتتم كالذالك نانا

 ها. نودح اجلا" للبس الو نودقتعملا للي

 لك يف ًاحيملت وا عرش اهلا ةرامالا وا ءارلا طسب يف انولسا ىف انح رش ناا ل |
 بولسالا "ناكو ٠ انب ةصاخلاو اناوس نم ةستقملا انتطخ ىلع كلذب لدنل ةرضاحلاو ةيضاملا اًماناتك |

 حيملتلا كلذ نودع مويلا يح قورتشكو حيرصتلا نم 6 كا حيملتلا لا يع ناك يضاملا قف اغلا

 ا حرما وه ام ىلا ةقاذحلا كلج نع انلدع يد الب وط انب مدن مل كلذ نكللو ةعارب

 مسي حبس حج ا سس
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 لدي امم رصعلا اذه لها شاهدنا عوضوم لازت ال ىونيتو لباب تايارخ ناف ) عئانصلاو
 يف أشن ةئيملا لع نا نع ًالضف ةجرد ىلعا ناقثالا نم ةغلاب تناك امههف عئانصلا نا ىلع
 مل ىتح اهملع ىلوتسا يذلا اف ( دنملا دالب يف اًدج ةعستم تناك ةيضايرلا مولعلاو لباب

 سدير او سلاط تداوا يتلا دالبلا تسيلأ رهشي دك ذ واركذت ةيقب ال قبب
 تنكس اذالو بوعشلا ءالؤم ىوق تنهو فيكف ليووط نامز ذنم ةميقع سوحربيهو

 يذلا ريخالا دربلا رود نم حضتي كلذ ببس نا .ندعلا جارعم يف مدقتلا نع تكرح
 "ااا اا بالا دودج نما دبا ىلا:تاصو: ةندش ناف: يلاهشلا ةركلأ ؟ بفصن 00

 ا انجل يب وحلا ةركلأ فصن لكن الا هلرتملا دوعتلا 0 ناذ) نكي

 لخد هنا عم اكريما يف سريا سنوبو ةيقيرفا يف اصلا ءاجرلا سار دودح ىلا الصاو
 ٍكثنيح ا ابمهاد امل ايسا لابج يلاهاف ( داليملل ةنس 69 1 نم صقانتلا يف

 جيلخو طسوتملا رحبلا طوطش وحن ةردحنملا لوهسلا ىلا تأجتلاو دربلا ماما نم تبحسنا
 كلت درت بونحلا ىلا :درابلا ءاوملا ثععبت جولثلا كارتا ماد امو. دتنهغا او مجعلا

 ندهلا اق ةدرابلا دالبلا ناكسب صاخلا يلقعلا مهطاشن ىلع اهملا نورجابملا ماد تاهجلا

 ءاقالا كلت مئابط تذخا رقهقتتو بوذت جولثلا كلت تذخا ام نكلو قرشلا يف رشنتاو
 مهطاشن ذخاو اهماكس ىلع لولا ىلوتساو ةيرادملا تاهملا ةرارح اهملع تاوتساف ريغتت

 ذا رئئنيح برغلا ضيق اف مهارن ينلا مهتدقر يف اونكس ىتح فعضت مهئازعو طحن
 ناباو ةديدع انورق ةساقنا دمحاو هاوق لك" نكس يذل سراقلا دريلا بايلج 7

 يذلاناف . طاشن لكقاف يذلا طاشنلا نم هادبأ اي رخاوالل لئاوالا كرت ك عمجا ملاعلل

 دعبتال عئانصلا يف ناقثالاو مولعلا ُُق ةقدلاو فراعملا يف ةعسلا نم برغملا نبا هيلا لصتا

 00001 ]ا نادم ىف قبسلا بصق كلانآ هنا يف بيرال العم كري الو هدوهش انع
 0 2 ناخ رودلا 5 ةلاق انلريخت انلع راع الو هلل لضفلات كاذب دنحال لصف ال

 فصن رم 00 هلا يطغتو جولثلا دوعن هيف نييجولويملا ليدعتب نرق ةئم زواج

 ارا نيلردو انفو 000 ةلوهاملا مصاوعلا كلت يسمتف يللاثلا ةركلا

 كروروينو ةردنوأو



 #١ 2 ةثلاثلا ةلاقملا . ناسنالا يف اهريثأتو ةيديلملا راودالا

 ٠ اهرمع زواجت ال ابر وا يف تدجوويتلا تاس مدقا نافيب رغلاناسنالا خيرات

 اماو اًنيدح ةدوجوملا راثآلا مدقا ىلع <انب نييجولويجلا ليدعت بسح ةنس 6٠٠ ىلا
 ةنلسر امرهم © ىلا رسعقا الاب فراك اهنا دعيصشا قررغلا ىفب هيد لع كالا 1

 سوميلطب هرما يذلا نوثنام ةياور قفاوم كلذو . نييجولويحلا لدعأ ميوقت بسح

 اممايا ذنم رسعم خيرات ميظعلا سيلوبويلا كيل ةسدقملا بتكلأ نع لقنف سوفا داليف

 اهرك ذ لوصفو تارقف ضعب ىوس اهنم انيلا لصي مل تادلجم ةثالث يف ُةنمضو ىلوالا
 بقت دحل] نكي مل هنا ىلع : هريغو سوطودوريهك ”هدعب اوءاج نيذلا هامدقلا نوخرؤوملا

 قوم هناا سلا ىلا اهبسني يتلا خيراوتلا نيب ام امتحصب 8-6
 ضاع قاف افظ» ” نوش ديما تاسالا ار[ تا يي

 ابروالها نا عم انرق ١6٠ ىلا رقهقتي قرشملا بوعش ضعب ندمت خيرات نك فبل
 فرك 0 نونطقي ةشحوتم لئابق ا ةيناك وأ ةعبس ذنم اونوكي مل

 لالا دوجو مدعل رصصم دالب ناف . ةيدياحلا راودالا بهذم رثدتي نأ حضاو بيسلاف

 قيعت الف ديلملاو جلثلا لزاون نم ةنمآ ناطرسلا رادم, يب ونحلا اهفرط نم اهلاصتالو اف
 قمت انسأ يل ونج يف اقدتمملا ةعساولا لوهسلا نغ اضيا لاقي كلذكو اهف ناتنالا وع

 يا ستاوب ترافل ن2 لهدعلا اهباق اب واوا ينالخم « قيصلا هو دح لا طارت علا
 لوحتف اهحطس نم ظعالا مسقلا ىلع جلثلا م ارتيف دج هايف دتقي دربلاف .ةيلاخلا عال

 دهعلا قباسلا ل 1 10 مدع يف ببسلا وه اذهو . اف ناسنالا وت نود

 ماظع ضعب هيلا | اهلبق دجو. الو . ةريخالا ةيديلخلا رابنالا رقهقت دعب ام ىلا اهمف يخي راتلا

 0267 ىلا :قيضارالا قفلت ىلا ناكر تعلا راك تك افرك ااه دودو دخل

 5 يعابرلا رودلا
 د

 ريع ع

 هقباسك ماهبالا ريثك رخآ رما بيس ةيديلجلا راودالا بهذم ىلع اضيا حضتي مث
 ىوقلا لا نإ رظنلاب ةرضاخلا مالا سو ةعدقلا قرشلا ما نيب لباقي 1 نأ كلذو

 مولعلا مأو نيعلا خيم نادلكلاو:نارياو دنا ههالب تسلا . اهنب قرفلا معتسي ةيلقعلا
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 ةثلاثلا ةلاقملا . ناسنالا يف اهريثأتو ةيديلجلا راودالا ١

 الا مسقلا نا اوققحن الو . ايجولويجلا ماكحا ن هن راسو ناكل عت يلطل نابتالا

 مههلع يتب ينالثلا رودلا ي ا وا نسب املا ةركلأ فصن نم

 ةيديقا كاوآ اوأتراو دج لع نط اويهاقك كلذ لوظيللا بيلا وعبوات ؛:اوفرعي نا

 ال لوا عادلا ٍستكي مل ضرالا حطس نا ىلا ةليوطلا ثحابملا دعب تضفا

 راودأ يف مجرت ةيديلحلا راودالا هذه نأ مدن تبثو ةددعتم راودايف ةددعتم را لب

 يذلا 21117 اونخا ماليا اذه يف لم مأتلا دلو ..ةودحم ماظن لع و

 ائاَمْزا ماودلاب ديلجلل ْنْدْؤي 3 كرب درفق نضرالا ةرك يفصن ا ار

 00 ميظعلا ضرالا ةرئاد ا كاملا لا ني كالا هوك اسما ىلا ولف هد

 ضراالا نارود يف اًئيطب اكرحن كر ميظعلا روخخلا اذه ناف . اكل مو
 ةنس فلا نيرشعو ىدحا يف نيلادتعالا ىلا رظنلاب ةلماك ةرود رودب, ىتح سمشلا لوح

 نيترم نييالقنالا طخ ةرورضلاب قفاوي ةدملا هذه ينو ةثيحلا لع درم ملعب 22

 رلثنيحو داليمال ١١6٠ ةنس ةريخالا ةقفاوملا تثدح دقو . نامزلا نم ةظحل هيلع قبطنيف

 فيصلاو عييرلا مايا تغلب نا االذاز1م كلاين :يرتشلا كاش الاروف :نيأزلاةطق تناك

 يبونملا فصنلايف اًادج اهدرب دتشاو ءاتشلا لوصف تلاطو اهمظعا يللاوثلا ةركلأ فصن يف
 ااا 10 رت 1 عاملا فورلع نال :انمزي تح لزب ل يدل دوف ل ع
 بالقتنالا يف تناك سأرلا ةطقن نا انيأر ةنس ةئم سمخو فالآ ةرشع انرقهقت اذا مث
 ةركلأ فصن يف اهدرب دتشاو تلاط ٠ ءاتشلا لوصف نا يا مدقت ام نكح ليمف يصلا

 مث ياش اًدج ةةول 35 لحم ةنن |ءة*ءو نك دي رد اهيلع تثدحاف يلاهشلا

 ىدحا لك ةركلأ ينصن نعت لك ىلع ةيديلجلا راودالا ىلاوتت ثيحب بقاعتلا ىلع يونج
 ةنس فلا نب رشعو

2« 
 كتف

 حضني ام لواف ناسنالا عون يف اهريثأت ةيج نم ةيديلملا راهنالا ىلا نآآلا رظننلف

 نم اًدج مدقا يترشلا ناسنالا خيرات نا ىنخيالف . ماهبالا ةياغ ين ىتبب مهخيرات ناكل



 © ادا 3

 0 ةثلاثلا ةلاتملا . ناسنالا يف اهريثأتو ةيديلملا راودالا

 يف طوطخلاو مولثلاو ةلئاملا ةراجحلا هذه اودهاش ام لواو . اهرادحنا يف ضرالا ىلع

 الك احنوضو داذوت ابنا مهل رهظو ابروا يلاهش يف ىرخا لابج يف اهوأر مث . انأ كا

 اضمن ا اولاقف'تونجلا' ىلا :لاوشلا "قم امتاد- هيض ابنا« اومعنوت دقو لايتلا ىلا ار

 ضرالا ىلع ةلئاه امطق نم ديلجلا عافدناو ةتغب يلامشلا دمجتملا سونايقوالا هايم عافترا
 ءاسلملا روخصلا حوطس ت تماثو اهريغو ةراجحلا نم اهضرععا ام اهمامأ تقاس ةفينع ةوقب

 هيلع الّوعم يتب و ريهشلا يعيبطلا هيفوك بهذملا اذه دضعو . نافوطلا بهذم وه اذهو
 ةيعيبطلا رهاوظلا نا الئاق ةضقانف يزيلكتالا يجولويملاليل ماق ٍفئنيحو ١40٠ ةنسولا
 ةثداح يم لب اهيابسا كردت ال ةيئاخ تابالقنا ةجينت تسيل ضرالا حطس ىلع ةثداحلا

 م حاتلا"ةضقانتما لماو لا هذه عنق اعيشوطم انمامأ منت ةيعيبط لماوع نع

 روخصلا تدني يذلا ءاوملا لعف ىلو ضرالا عصا عفا يلا ةيرانلا تاوقلا ىلا اهلك
 اوناكأل افالخ نويجواويملا قس مث . ةيدوالا هب هلع ر تارثلا لدتا كالا و

 فك ءاملاريسم عبتي لب 32700 ال نم ظوطتللا مالا وا دوق
 حصي ال هاجنالا اذهو هني ربلا لابج يف اي لايثلا كا فرقنا ىناضا نركم هان

 نع ثحبلل ٍذئنيح ءاماعلا ركف لّوحتف . ةيلامثلا رحالا نايل حرا داس نا

 ةرضاحلا ديلملا راهنا نم نيينامرملا نييعيبطلا دحا ريمشر ققحتف ةيعيبط ىرخا بابسا

 ليلا تانطلا فدع اع ةيوش لسا ررتصر ةلئاه 5 اهو وما هنا

 كالت تع دتلا يا )اهنا كلذي نم جتتفأت ًادادتما رثكأ ةعدقلا نا اهنب قرفلا اهتاو
 ميلاعتلا نيو لوقلا اذه نوي ناك امل نكلو: : ف الا ١ ةدرينوملا قلقا ديس ارا :

 0 ريكا قل و ل كارا عب مل ميظع نوب ٍدئنيح اهملع لّوعملا

 ديلملا رابعا نع ةيأر ىدباو ةرباغلا راهدالا يف 0 رود دوجو هيف نيب ىنعملا اذهب
 ةعاج: رفاسو: كلذ ىلا العلا نم ريثكك هنتنا ةترهشلف ميظعلا اهدادتما مئات نعو ةعدقلا

 ديلجلا رانا لمف مهسفناب اوققحتيل الأ لابج ىلا ليل مهنمو زياكنالا يجولويج نم
 لابجلا تاوذ نادابلا عيج يف أضيا كلذ ءاماعلا ققحن 5 اوأر .اينمف نيف اوج

 بهذم نأ ىتح ىطسولا ايسا لابج يفو اهبونجو اكريمأ لامشو اهملاهشو ابروأ طسوب
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 ةثلاثلا ةلاّثملا ا ناسنالاب نف اهريثأتو ةيديلطا:راودالا ١

 ايماع اثحب ناسنالا نع ثحبلا رسيتي مل كلذاو . ةيفارخلا 'ئىدابملاو ةيمهولا راكفالاو

 ثحبلا رصحاف ةرخأتملا رسمعالا يف ةيفسلفلا ىدابملا هذه ةيعيبطلا مولعلا تعزعز ىتح
 ع يا ةيجولويسوسلا»و ناسنالا ملع يا ةيجولوبورتنالا يملع يف ةلأسملا هذه يف

 يتاسنالا عامجالا

 نع ثحبيل ةيؤامسلا تاقبطلا ىلا لايخلاب ناسنالا دعصي نا نع اضوعف كلذ :ىلعو
 "0 الإ لقلي الو توعوروخو هيف اشني يذلا ناكملا يف هبلا رظني ةئاف ناسنالا لصا

 الا ردو اين ةئيطلا مؤلملا طابتؤزال ةرورضلا دنع الا ةيعيبطلا ثاحالا نم
 . مولعلا لس يف هقباس ىلا دانتسالا نرودب اهنم لع يف ثحبلا رذعتي ثيحب ًاديدش
 انرصع ءاماع هانتعا ناك ةايحلا لع يا ةيجواويبلا اع ف اطوصا تناك ا «ةيحراو وبلا

 اذه ةقيقح ةفرعم نا مث . هئانتعا ةلثاع ال ناسنالا لع سيسأت ةيجولويبلا عورف سردب

 نيلادتجالا ةردايم وه الا اذهو كلفلا لع تاقلعتم نم "بم ل ىلع اضيا ةفقوتم ملا

 دحأ نظير نكي مل ةنا الا سوخرييه ذنم ةئيطا بتك عيمج يف اروكذم ناك ناو وعو
 ببس نا نييجولويخلا روبمج دنع ريتغيف نآلا اماو ناَشألا ءاقتزاب اًملعت ةل نا نآلالبق
 ناسنالا نيب نا ةفلتخملا تاخالا نم ريظ دقيف . ةئيعم تاقولا يف ةيديلملا ناؤدالا لوصح

 نع انئبت رابتعالا اذه.و هندعتو مومب يف رثوت ثيحب ةديدش ةبنن ةيديلملا راودالا نيبو
 اذه يف عورشلا لبق دب ال اذهلو كلذ الول ةلوهجم قبنا تناك وماب هلبقتسمو هيضام
 اليك نو 11 روبح هيلا تهذي ام لع ةيديلجلا راودالا نع اليلقركتلا 59

 1 لوقنف عوضوملل

 لبملا بناج فاو يذلا رخصلا حطش نا لابحلا ضعب مهمقت 2 نويجواويحلائ أر

 ( ةيناثلا ةنسلا نم 150 هجو رظنا ) ليمزالاب ةعونصم اسمن اك زاوتم مولث هيلعو سلما

 ديعب اهضعب و هتف ىلا هحفس نم لبملا ىتحنم يف ددبم اهضعب ةلئاه ةراجح ضيا اوأرو
 ه6 ل2 اليرطخ ةزايبطا هدهريسم لع اضيا اوظحال دقو ةزواجلا لويمدلا يف تع

 010 0 1 1 دق ةروكذملا ةزاجطا نا اوكش نبملا ةئقيلا ظزارتتسا لغم
 اهرورم راث  طوطخلا ناو . اهتدعباينلا ةوقلا بسحب ةفاتخم داعبا ىلع ترقتساو ام .ةوق



 ٠ ةثلاثلا ةلاتملا . ناسنالا يف اهريثأتو ةيديللا راودالا

 انداقتغايف وه ئذلا_يأزلا اذهل ًاديأت "ال ةييملطلا ةعاكسلا بباب نما الا انع كد ل
 نرقلا هيف رطخ .امزءالعلا مالا بئارغ نش ركذي ءىشلاب +ىشلاو : مشا
 رهاوظ فوقو ىلا رظنلاب رشه وعدملا نييعيبطلا ءالعلاو نيحارحلا ريهاشم دح ال ىضاملا

 جانبا بربع نا هل رامخ دقق ائيدح سبل ركتلا اذه نالع كلادي اذهو وتبني هال
 دربلاب اهتايح فقوي نا بّرخ ايندلا تاناويللا عاونا ضعب ىلع هتاناحتما ىرجاو ةايحلا

 ءارو نم هلو يدانت نمل ةايح ال اهدجو ةرارحلاب اهظاقيا دارا امل هنكلو كلذ يف حجنف

 ةايلا ةلاطا نكم هنا تننظ دق » هصن ام ضرغلا اذه ناب يف لاق مظع ضرغ كلذ

 نا ىلع كلذ يف تدنتساو دراب ناكم يف هعضو نانا دالجاب هل ةيابم الام ىلا

 لف تاكو ةيزلث نحتيم نايل ةنغ هلا( تشي 5 لك نع ل

 بقاعتلا !اذه ءارجال هتايح نم ةريخالا رشعلا نينسلا عَقِب نا ناسنا دارا اذا 1

 لوف يم دن هلم لك ابك ظقري نينسلا ام الست ةلائاإ كك تسكر 0

 عورشملا اذه حاجن ىلع يلامآ لك اقاعم تنكو هداقر..ةدم ملاعلا يف ىرج ام لكى ع
 اسما دواخلاب لحي ناك رثنه كل مدقت امم ىرتفا ىهجتنا « ينتناخ يناناحتما 2 نكلو

 نم دحا مزع ينثننا ديرن ال اننا ىلع حجنيب نإ هءلح نا رهاظلاو حجني مل هنكاو عيمجلل
 © © © «© نييغارلا

 هيج وبسس

 نثلاثلا تلاقي

 0 ناننالا غو اهريثاتو ةيديلملا رز

 لاؤسلا اذه ناف : ناسنالا وه ام : هلاَوس نأ بعصا لاؤس ناسنالا ىلع درت مل
 لوح و اليوط انامز يقب كلذ عمو ةفسالفلا عيمج هب لغتشاو ةفسلفلا تاشنردما لق

 ناسنالا معلا لا كد 00 انيؤماةباطغلكت

 هي لإ كاروصتاا الا هماكحا يف .هدايقنا مم ضرغلا نم اهمف لس ال قاكسم يف ًامَكَح

 ١88٠ ةنس فطتقملا ند سماخلا دلهّلا )١(



 ةيناثلا ةلاقملا . الصاو ةايحلا 52

 نم سيلف ميئارجلا ضعب ةنطابلا هئازجا ضعب يف الفاس ناك ”اذاف اراك لعشا 0
 قرح نأ يرورضلا

 نمضي نش قرتخ ال مب ارا كنا اذاة فوزا ضاع ئنيح انيلع در نكلو

 دق ةثيدحلا انسب نكلو كادت ءانفنلا درت نادل دريل ةدتخن نم توم ال انبنا8

 ا!ديدش ًادرب لمتحت اردكلا ا نا ام تن ةقاذا كاز الا انو كهو

 ايح يتب ام مكانا نفأ“ . رفصلا ت فنا لب طقف ١١٠وا ه٠ ةجرد ال ررض نود نم

 ما ندب نم هيلو لغاس ١١مو رغصلا تح ؟و٠ د2 هير واسلا

 0 اا اعزيغ ىلا اهاتممض اذا ةدئاغلا هك تافواعلا هذهو . رفصلا تحن ها“و

 ةراستالا تدلل

 لمعت ةايحلا لازت الف مون ةلاحب ترهظ نئلو روزبلا نا هذه انماياىلانونظملا ناكدقف

 ضع ىضقت لازتا ال ضف طق رغاظلا ينآألا كلذ اف ةنقاو انل وّدبت تناكلذاؤ"اهف
 0 دك ماو او يو ةيادمب تيل ٠ ينتاكهتي رح رللا كاتلا
 يك ةروكذملا دربلا تاجردب لع امان" [فوقو فقت ةيويحلا فئاظولا هذه ناف طخ كلذ
 ناستمألا نم نايكي بسلا اهضناهرتارتلا هن ريكي ئاجالا»نيف اهدنع فت

 5 ٍ ب ّْ 5

 ةلماع ةيوبلللا لاعفالا رئاسو ليتفتتلا ةفيظو ءاقبب قيدصتلا نكح فيك ةقيقحلابو

 قيطلا لحلاب هب رعشي كينوب ركلا ضئماملا نم ًارادقم زرفت ال غارفلا يف ًاروزب ىرن نينو
 نيجورديملاو رولكلاوا ةتوزالا زاغ يف ةنس ةرشع تس قب (طرقلا ) ميلا روزب ىرنو

 ضال 20و: ةرارملاو ةبوظرلاو ءاوملا ىلا ٌعَجرخا اذا تبنت مث فرصلا لوحكلاو

 داكل ىلا تاناحتمالا نم كلذ ريغ ىلا تينت سه دعب ًايح قد قبئزلا نمض قونحما

 ةايملا فوقوب مياستلانم دب ال لاوحالا هذه لثم ينف . اهمف امك ئويطا لداتلانركن

 0١ دال نأ ةانبملا الو ةنكمم تلازنآم ةايملا' نال توملا "يحال ةلاح اماث ًاقَوقَو

 ممئارجلا ىلع فوخ الف هيلعو . ةايملاو توملا نيب ةطسوتم ةلاح يبن لب ةكرحلاو لدتا
 ات انو كزاتلا ةطيتاؤب ىرخالا مارجالا نم انيلا اهاقتنا حص اذا ءاضفلا درب نم
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 ١ ةيناثلا ةلاقملا . اهلصاو ةايحلا
 ءالؤه رما امو . ممل ًادوبعم هوبصنو خاوك الا دحأ ىلا هولقنو « راصبالا هدخ شدخت
 خم ىأر يذلا ىضرااكتالا الفلا كفر 4 أ نم بجعاب ي <واعسلا رجحلا اذه عم دوسلا

 تن لاقو هيتكر لع انيس را كاس اك ل 0“ دج ةنشاةنامبك

 ءيش ل 500 لع رداقلا هلالا ابما ( ةدإب مالم

 كاجو ينم ةج . ل :ارج ةلماحو ء ءايحا اهف حلاوع نيكقاركلا اتاك توفل اثنا

 0 ندعم ن رم ةغلوملا كك: ارانلا كلذ 0 5 رمال 58 موقت نا عيطتسل ١ ال ءأ 0 نأ

 رعت نإ رئارجلا نكع انروخصي ةهبش كزاين دجوي ةنا ىلع ةرارخلا ةدش نم اروم

 ني ايفا قلنا هذهف جنيتار راب ةهمبش هب د وضع داوم ن -مضتت كزان فرعن م

 لاقتناف ضرغلا اذمل هحو ابمف وا ةيح تانئاك 000 5 اهما ايلا اهسفن ةايحلا

 يتلا كزاينلا نا وهو ضارتعا كلذ ىلع موقي نكلو . نكمم اذا كزاينلا هذه لثع ميئارجلا
 ارواك ٠ ى | 5ث ئه داك لع يف ب ةميظع ةعرس هيف رع : ءاوملا 0

 يلا ةرارحلا ة هحردو ءاوملا طْغص ةدش نم ةرمذ اهممف ريصت ةجرد ىلا ءخسلف ةيناثلا يف

 ميثارجلا هيطتست الف ةجرد فال ةتس ىلا 1٠٠٠ نم فاتن هذه ةلاحلاو كزينلا اهنلبي
 ىلع ىوقت دق .روزيلا نا احتفالا < م نيت دق ذا ةرارملا هذه لك يف ةيح ىق ا

 ١و ةرارح لع امأو تاعاس ” د مرت رارحلا نم ةجرد ٠ ٠١ ىلا ه٠ لاهحا

 اهعيمج غلبت ال كزاينلا نايغ . ايلاكشا ميج يف كابي ىو انئاح <. ءبلل

 كزاين تطقس دقو يحطسم الاغ وه نخسنلا نا دكّؤملا نمو ةرارحلا نم ةجردلا هذه

 تناك مطق دنملا ل امملكو هنس شو در ناك اهريغو ةرتاق تنأك

 اسم يتلا فكآلا اهنم تعّقص ةجرد دربلا نم ةغلاب ضرالا ىلا اًهوصو لاحب

 2# دي

 ىلا, لصت نا لبق بك اوكلا تاطعمب نع ةرابع عال يتلا كزاينلاف طيسب كلذ ليلعتو

 اذاف رفصلا ت + 6٠ ىلأ ه٠ نم ا كا 7-6--:

 اهحطس يفالا هسا :: نق ارا تان
 نود نم كرابشلا نطعي_ ان انملا لصب تا 2 ا نش اك اذا ًادراب اهنطاب كبد



 ةيناثلا ةلاقملا'ةبابلضاو ةايحلا ١

 ةنال لوقي ام يف حزم بوطخلا نلظا لاقو نسسط ميليو ريسللا فقو ىتح ةبطخلا ”ما اف
 ؛ لالوأالا نم نيبالع ضرالا لب نالبق باذا يللاعالا كليف نكن دّربلا نا انضرف ول
 000000 0 الع نت ةيرغا ايأز ىاترا الجز فرعا:انا لاقو يلير دروالا ماق سلج الو

 « ءامسلا نم ضرالا ليع تطبه ءايحالا

 ةرضاخلا اهلاكشاب انضرا ىلا طقاسنت مل يأرلا اذه بجوم ىلع ءايحالا نا هيدب و
 000 لا دار اك د نجوز ءاحالا علنا نم عون لك نم انرطمت ل ءامسلا نا يا

 ترئاكت خلا ناتيحلا نم نيجوزو بنارالا _ءرم نيجوزو ةليفلا نم نيجوزو بالكلا

 01 ىللا اانفلو ةروضلا هذه لع ينل ناويمل الو 0 ها للا رع

 لوحتلاو ءوشنلا سومان ئضتقم ىلع تلوحنو اهبف تمن تابورك د ماع روز انضراىلا

 مويلا ةفورعملا ءايحالا تنّوكو تقتراو
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 دوجو لوا طورش ةثالث نم هب انماس نا ضرف ىلع يأرلا اذه ققحتل دب الو
 تابثا لوقلا اذهب ديرن الو كلذ تبني ام انل سيلو انملاع ريغ. رخآآ ملاع في ةيح روص

 مطاق ليلد انل سيل نا هب ديرث اعاو تارايسلا رئاس نع اهْقنو اهدحو ضرالل ةراهلا

 ادراع رمتكت ناو د انضرا ءايحاب ةهسبش ءايحاب ةلوهأم ملاو دا تان نار لع

 سايقلاب ةلمتحم

 ضرالا ىلا اهلقنتو ىرخالا ملاو هلا نم ميثارحلا هذه لمحت لقتال طن ا را باعلا

 مارجالا رم ءازجا يه يتلا مجيلا 3 جنوب كرا تاضعتم برت دي طر تا مااا

 هلع اشو ةمؤاذحا 0 دحا مطحن ١ اك صرالا كيلا ةيواينلا

 . لاقثملا نع لقي اهضعب و ريطانقلا نزب اهضعب مجح لك نمو ريتك نضرألا ىلع تاضقنملا

 نيعب راو انويلمنيرشع وحن موي لك ضرالا ىبعاهنم طقاسني هنا راك واو نوتوينبسح دقو

 "الا الا ع لزاقلا ضب ىف كوالا هذه تراثا دقو . اهتم راغصلا تدع اذا انويلم

 لكب هنم دوسلا اندف كرين ةيقرّشلا ايقيرفا يف اموروز ين 1861١ ةنس يف طقس ةنا ىحي

 ها 5 ةنيعأ للحلاب ا ا هنم يوادت مولأك تيزلاب هوحسمو مارت>أ



 ١ ١ ةيناثلا هلام . ابلصاو ةايحلا

 يل اضيا هاوقو انملاع ةداب ةبمبش .هاوقو ًالوا هيف تدلوت يذلا لاعلا كلذ ةدام نوكت
 نوبهذي ةفسالغلا ضعب نا ىلع  هصن ام ةقيقحلا انباتك يف ءاج . هيف شيعت نا ميطتست
 اهانا امم ةايحلا اهبف تضرع امنا ةنوكسم ريغو ةلحاق ءدبلا يف تناك يناا ضرالا نا ىلل

 رهظي و منقم ريغ هنا الا لمتحم لوق وهو اهب ةمدطصملا بكاوكلأ ضعب نم ميئارجلا نم
 ضراالا ىلع ترهظ دق ةايحلا 5 مناف اككيرا اهدب زب اهناو ةلأسملا ا انل

 بك ارك دحأ ىلع ءادتبا تريظ دق نوكت نا مزايف ةيوابكو ةيعيبط لاوحا لعفب ًيتاذ
 ريخالا ًاجلملاك ليلعتلا اذهبادهاب نوقلعتي نيذلا يناذلا دلوتلا موصخو يسمشلا انماظن
 قيطلا للا نا ىنخي الو فاش ليلعتب انف نوتأي الو ةلأسملا هذه لح نودعبي امنا م
 ةنركتم ككاركلا هلع نا'انازا يرايكا كرك كر لمن نا هتطساوب انعطتسا يذلا

 نيدشكالال ويقر دذاو مويسيئغملاو موردوصلاف انرايس اهنم نوكتملا ةاوملا# سن

 يه اك كانه ةدوجوم خلا قب داو تومزبلاو مويرولتلاو ديدخلاو مويسلكلاو نوب ركلآو
 كانه دحتت ماسجالا هذه نا ةيوملا راجحلا صخل نم كلذك ع دقو . انه ةدوجوم

 داوم نقارن ةيئزكت دف كوالا ءاحالا نركشا نإ قرم تيكا: افجر طا
 نم ةايحلا اهنتا امتنا انضرا نأب معزلا نم ةدئاغلا ام هذه ةلاخلاوف انداومب ةببش ةدماج
 نأ :لاوحالا لك فيلتت«ارقالا نم يال“ ذا ءاضنلا يف ةراورم يناايج مدطصا كاوا

 راكت ا ىلع رارصالا أذا ثبعلا نف يسمشلا انماظن موج دحا يف ةداملا يف مقو دق يضعتلا
 « ضرالا يف ةايحلا ءوشن
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 د« د

 اناوارك اد اك ملا يف ةناكملا يوذ نم لوقلا اذه لئاق نكي لولو
 ماقم ىلا رظنلاب اًنافتلا مالكلأ نوريعي ام ًاريثك اهاوس يف اكةيملعلا لئاسملا يف سانلا

 ريهاشم كحنأ خنسمط م يا نئلك دروالا وه كرررخلا قارلا انو بحاصف .٠ هلثاق

 ةيحلا ماسجالا يثارج نا لوا ىأترا يذلاو » هصن ام ةقيقملا يف ءاج نييعيبطلا ءاماعلا

 هس وط ةبطخ مهصعب بطخ ةدم كفو يزيلكنالا نتسمط .اب و ريسلا وه مجرلا عم تعفو

 ةبوامسلا مارجالا نيب يذلا ءالخلا يف دوجوم راخب نم نكوكتي ةنا لاق دربلا نكت يف



 يافا ةلاثلا ليس وماقلا ا

 تيناثلا تلاقملا

 )000( انلزصاو ةالغا

 انوؤش اهنم كيررت موب لك ةايح دوجولا يف ءرملا ةريح
 000 71 سانلا رد: اه . : نكلو نونظلايف:نساثلا تضاخ

 ماقو الا ناسنالا ىلع رممع رعي مل كلذلو ثحبلا ةلع ةريملاو ءاماعلا ةريح ةايحلا

 '00 0000 طر ثالث لئاسم تدلوت فيكو تتاني | نمو ةايملا يه ام : الف

 00007 قوموا مت ل

 يبرعملا ءالعلا ونا :قرشلا:نوتلم اهمف لاق امع املع اهب
 دا نو تم نازح هدف ةيآرإلا تاج ىذلاو

 ةنمضتم ةموثرجنم الا 9و, ال ًاريتح ناك عم ”يخ نك مويلا محلا فورا نمو
 ءالعلا نيب فالخلاو . هلثم يح نم ةرداص اهسفن ةموثرملا هذهو يملا اذه ءازجا لكاهيف

 نم ةوقب و اهمتدام نمو اهسفن ضرالا يف تدلوت له ىلوالا ةموثرحلا لصا يف ةفسالفلاو
 ين تأشن اهعيمج ءايحالا نا ىلا نوبهذي يناذلا دلوتلا يأر باحصاف . فيك ما اهاوق

 مث ًادج ةطيس 0 ا لا يف تناك دقو ةصاخلا هاوقب و هتدام سفن نم اذه انملاع

 . مويلا هيلع يه ام ىلع تسر ىتح ةلواطتملا روصعلاو نينسلا رم ىلع تلوحنو تفيكت
 مويلا هنوري ام ىلع ءانب يئاذلا دلوتلا نوركتي نيذلا ميئارملا بهذم باحصا مهتلاخو

 اهيف اوبهذ ميئارملا هذه لصا نع اولئس الو هلثم يح نم الا دلوي ال يح لك نا نم
 وأ لوق وهو بكاوكلا ملاع نم انلاع ىلا تا اهنا هيلا اوبهذ ام برغا نمو بهاذم
 اهنتا وأ انضرا ين تدلوت ءاوس اهمال ةلح دعبي امناو يناذلا دلوتلا ىنني ال هانيأرل هانربدت
 نا دب الو ءوشنلاب ملاعلا اذه سفن يف الوا تدلون د نوكت نا دب الف رخآ ملاع نم

 ةيهاكف ةيملع يهو ١8594 ةنس ريصيلا يف ترشن )١(



 8 نوال ةلاقملا نراكفاو ثداوح

 ةتداعس نا سس ةنال مزواص الو هيلع هه تاذلارب ل 2-8 ةيالا ب رت ناك اع
 نظي دق كلذ فالخب لب ”ءاوس ةداعس عم هل ىتأتت نا نكي الو هادعتت ال بابساب ةمئاق
 اذهو . هريغ ةداعس ةداضغ هتذاعس لص ىف ىعسا# انلب هيلع دوعت هريغ دانس ل
 ةنم ةبولطملا ةداعسلا هذه ىلع لوصحلا نم ةنكمب يتلا طئاسولاو بابسالا ِهلهج نم منان

 نواعتلاو مامضنالا يف نا ىأر هماكحا ةرئاد تعستاو ٌةفراعم ترثكو هراا دارا

 ةيدرفلا تاذلا ةبحم نم لقتنيف ادرفنم هل دجوت الو ”هديفت ىرخلا ايازم ملاصملا كارتتشاو
 لب هتلئاع ةداعس يف هذه هلالتاوا زبد ا ند ا ب اع انطقا ةيلكاعلا ةحملا ىلا

 اذا فقوتم رمالاف 5 كلذ نود نم 4 قت ا قدا عرس مظعاب هيلع دوعلا أنو هعو لب هنطو

 ىلا لوصولا دصقب امئاد لمذي امنا لعف اهنيك ناسنالا نال طئاسولاو بابسالاب معلا ىلع
 هتاذةحت ةتعد ادرفنم هنداعس ىلع لوصحلا عيطتسي هنأ روصت اذاف هند اعس يهو ةدحاو هباغ

 اهدفجاتحي ىلب ًادرفنم هلل صحت ال ةتداعس نا لع اذاو ةملع هل ةعمري يذلا ليبسلا عابتاىلا
 ندقلاو ةنوشخلا يتاح يف ناسنالا تافرصت نيب ةلباقملا نم رهظنب اك هيلا لام نواعتلا ىلا

 هم ع حي سس

 05 هييط | امر 7 هع را ام

 مهولا كلدع سعب حفصو ملا راع ةب يلط ول ولو هضوقت' نأ دب الو هردش سو.سلاكيه موادص) أ عامجالا ماظن :

 ليبس نم أمهم لك نكلناسنالا دابق هيف ناعز انت نادوق , ميدقلا ذنم عامجالا عزانتي

 نيتنلاحتم اتيقب انهنكلو ٠ اتلصفنا مث ًاديدش امطوه ناكو نيتممتحم لوالا يف اتاك نانوقلا ناناه

 مهولا ناطلس ضوقتيو ةقيقحلا ناطاس دوسيف ىرخالا ةدحاولا يثالت قح امهماصتخا معي فودو

 لاما لع يدقنو لايجا | أهمذ يخكقنت ةوطخ لكَ ةوطخ ل كلذ يف واط ل 5

 ريداملا لاح ناسل ىرت الأ : ًاروسق»٠ الا رونلا ىلا جرخي الف ًاروهقم ةملظلا يف جز ناو ناسنالاف
 دعسا ناسنالا هيتلاح يأ يف لقعلا راحن ىح « ناك امم عدبا ناكمالا يف :سيل » ليح لك يف لو

 - مع قح - نكلو * ةداكلا 58 ناسالا غلب ىوصقلا ةحردلا غلبو م ءااذا ملع ءلا نأ بر الأ 1

 عزيف رك املاب و عريف لهاجلاب س أ وهو ولا ناطلس هعزانتب نيتلاحلا نيب حباسلا ناسا نم قل 1 59

 ر : ءامرم يف دحاو يبو ًاركام ٠ مطولا لت 2 عروما عزو ناس :الا نكلو

 اناح باوبلا تب تلف يدب ىلا ًاحار كتافق 2 اه رهاظم ىهب ءاب ناتطلسلا اذاو لف يف 0 تنك

 دايحالا راو و امهماع ارقي هناك ميو امهلا قدح 3 رناتطوتسبم هافكو ا كَ هادبو يلد

 اهيكلاو تاقف خسارلا داقتعالا قد هانا تر 5 6 مس : يسفن يف تاقف هيلع داب

 اذهو ٠ ٠ ضرالا ثري كاذ ٠ ةعمطأ ام نيلاحلا يفو ٠ 0 امو ٠ ناسنالا بعصا ف * ىف رك

 ءامسلا توكل ا تا نا دير

 )١(  ةنس سيك رس ةل يف ترشن ١١1
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 نلنلإلا هأ | اذ راكفاو تدار 0

 1 قاقدازالا د 8 7 000 ان ا تعرخما" اذا كلذ فالخو

 داديتساو 0 ءامرو 0 اا و هان ريكلاو ةءاندلا اهنع دلوتيف اهتاوهش

 عامتجالا ىلعو لي ولاب درفلا ىلععجرت 000 تاْئصلا نم 0
 تاز ائانألا

3 
 7 0097 ةيبمذ اههالوا تاذلا ةبح نعناتدلوتم ناتفص اعف فرشلاو ءابربكل اىلا رظنا

 ْ . لعاب اتانلا 4 داحنا 5 ةدلوتم هديه ةين املأ لهجلاب كالا 4 داحنا «٠ ع

 اع ةلح وال هريغ راقتحاب هسفن مارتحا لع ابهحاص لمح هايريكلاف

 ' قل كانا الكت ءاذلا م ايفون نيرمالا الكيف ةدحاو ةياغلاف مريغ مارتحاب هسْفن

 طن اسولاو بابسالاب ملا ف فالتخا نع منان فالثخالا أذهو . ةفلتخم كلذ ىلع 0

 وه اهميظعتو وسفن مارتخا يف هكلسي يذلا ل ايبسلا نا ءايريكلا بحاص لع واف مّدقت
 ريصت نا عيطتسا ل قلاتلا ةحم نال ةنم نسحا وه ام ىلا ةنع لدعل ا رمل نال

 اا )1 نا اهدرسب اال اهايجلا اه. دور يذلا ليبسلا كلست نا اع ةملاع

 نان هدم ةقيقد هيلع اا ال اذ ع واتم اع دلع ناكل دادتسا نا لع 5

 ةديس ىضر 0002 امتار نيغارشا دس دجو هنا لع 0-0 "ناد

 ىلا را لاثباو ةينلا صواخويةقادصلا ىلا :ةنع لدعل مردخ نم هن ىلع انمآ ديتسمملا
 نيذلا موقلاو دادبتسالا يوق اميح اًدج اًيئوق ءايرلا ناطاس ناك كلذل . هتءدخ ةيدأت
 امو سيلدتلاو ةسلاوملاو ةايرلاف . نوقردصي الو نوقدصي ال موق مح هاب غاب را مهملع قرح

 ا ٠ نم ةليصحت نكع اع اعتمتم دادبتسالا نم ابرقم نوكي نا يف بغري نم حالس يف لكأش

 ا 000 قاتلا لح كرس تيل لب تاسفسلا ءذهب جبت نمو للا تاريخ
 نكمأ ام مهنع دعتبي نا هيلع لب :نيدبتسملا نم برقتلاب عمطي نا هل سيل ةيركلا لاهتساو

 لابولاب الا هيلع عجرت الو مههنيع يف نشحن ال هذه هتافص نال مهني نم هودعبب نأ لبق
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 ىذب الف ةحيحصلا مولعلا 4 هلّمع ةرئاد عسول و براجتلا ُه هب دبع 1 يذ نامالاَو

 2 ب
1 



 0 والا ةلاثملا + :راكف او :تدارح

 . انف ةسترملا رثغ/ةوازالاولايمالا ىف ركام اك رنا يا تين تكلل
 سور. اما ةح اما اتم كا يصل نوف كلذ رتل

0 

 نايس اذكه امه كك يلكلا دوجولا يف نيدرحم نادجو ال ”يدرااو ديلا نا لعا

 الف نكعلابو كاذ قفاو اذه :قفاوي ال ا نأ هيرب ناكملاو نامزلا فور ىلا رنا

 درب#ت مل اهنا ذآ اقلطم أضن ةمءالملاو ةتفاول 11 ةفص ءيش نع يبان نا هذه ةلاملاو ن قت

 تالا تقاوم م تاددجولا ن ه دوح وم وأ تلا اك نم هلاَح 0 ظدلاب هيلا 4 ةئع

 يف هل حصت الااقا دا ةَقدا وملا ةغص ةمزان نا حصي ال نا 5 ىرخا تادوجومو ىرخا

 لاوح لاو وفور

 شك وو هلا تتانصلا رهط هنا ذات تك لإ
 : اذا ما نا قلو لان لع تنحل تاكا ملا تيا 7

 امو ةدارالا ماكحال ا 00 ىلا. .ةيدكوملا ةقب رظنزل ع5 كرست البجا حلا
 ومع 3297© اطئ اسولاب ابايلعر حا قلازا ةراتكوزرلسا اب ىذا ب ىقانل ةنضرم هن
 نقلا ةياغلا ريغ ةياغ ىلا ةنم 6 نم اعفدنم لعفي ناسنالا نا مهضعب لوى : يدلل

 :ةيضضض مجمع نسيه تت»>> نيج وع
 ةوقلا هذهينال . :ضوقنم وهو ببسلا,ماقم ةطساولا نيميقم هيف فرصتت ةوقب اهدصقب

 ريغ نوكت نا اما هب ةلصتم مهريغ لوق ىلع وا ُةنع ةاصفنم مهضعب لوق ىلع تناك هءاوس

 دولا نركب ال ذاب تقلا بج وحلا ناكناذ . هتدارا سنن يش نوكت وا هتدارا

 ناذا تو نوكم )وا هه لعن ماظن يذلا مسجلا يف ىف: ةدئا اهلابعا : ةرخالظلاو-ايناكحا ه0
 . ديدس ريغ اههالكو ةعدختنا قع ةرابعب و هل ةضورفملا ةياغلا ريغ ةياغ ىلا رعسلا ةمهوت َق

 .:اهسف ةدارإلا ُِش املاط عوار الا كجح ىرخا ة ةوق ةماقا ىلا ةحاح ال ناك يناثلا ناك نا

 تّددتعاو ِهماكحا يف لقعلا قّدصو لقعلا ىلا تاريثأتلا ابلقن يف ساوحلا تقدص اذاذ

 ةيعرفلا تاققلا را ملا ةيلوالآ ةفضلا:هذه نع دلو” .امتاوهش يف ةدارالا

 ريغو نواعتلاو ةفلالا بحو لدعلاو قدصلاو ةءورملاو ةماهشلاو فرشلاو مرك كلاك ةعيفرلا

 اممتجيو ًادرتنم ةتداعسو نراسنالا ةحار اهب بيست يتلا ةنسحلا تافصلا نم كلذ

2# 

 تق سوف نوت ني كيل



 لوالا ةلاقملا . راكفاو ثداوح 1

 اطخ الك ةرقهقتم اهسفن ىرت نا ثالت ال اهراعش 'ىدامملا هذه ذخت يلا ةمالاف

 عئارش الو اهل مولع ال اريخأ حبص” ىت ع تاوطخ عا تر 5 5و طخ مادقتلا وحن ملاعلا

 جسن نسحن الو لوصوملل ةلصلا راقتفا ةندمتملا ممالا نم اهريغ ىلا 0

 اهتءار ردكت ةيناسنالا ندب ىلع قاعلاك نوكت لب ةربا عنص الو طيخ لزغ الو بوث
 امد صقعو

+ 

 سى #خ

 تائصلا نم ريثك ردصم يو هظذمل 0 هب رورص 31 ةفص قانا ف قلل

 قاض الا دازغأ عر م درف لاك عفدنا ىلا ايلاف هش 2 ةعصلا هذهو . هيف ةدوجوملا ر لا

 سعة الو 8 رضم وه 8 بانتحاو قكالزك هنا ا هل ريظي وأ قفاوم وه اهلك لاو

 لعي ناويحلا نا ليلدب ضيا ناويملا ين ةدوجوم يش لب طق ناسنالا ىلع اهدؤجو
 اهمف "لحم ال يتلا ةيبمدنلا هلامعا يف ىتح هتاذ نع ةاماحلاو هنوك ىلع ةظفاحلا دصقب امئاد
 يتلا ةيبيدبلا لامعالا كلذك اهنوك ىلع انلدي امو ةيبيدب ةفص شو . بسكلا وا رظنلل
 عر هيف اع ةسفن نع مفادي أدل ع هلي ذا أبمف ةدار ,الا كمسو نودب ن ئناسنالا ا

 فا 8 كلذ يف طسوت 1 ةدا رالل ة ةصرف ل ع نإ لقد حاشا دنع 0

 اذا ءارولا ىلا ناسنالا سعاقتو ىرخا ةكآ وا ةبرض امهتأجاف اذا نييعلا ىلع نانجالا
 1 ًاررض رغصا ررضب ادكح فال اع ضوالا ءاتاتسال هيدي دوا مامالا الربع

 تناك ناو ايبا كيا مرغو سار را ءاضعالا ىلع طوقسلا فداص ول لصح اعبر

 ًاتذاوم امل ىءارش ام كدا ا اف 520 ريك ”ناط اس اًييلع ةداراللف ةيهمدب

 ةرماتخا اكييعرو ولو تاذلا ةبحم امل اههضرخفت الا ةباغلإ يلا لععت نا ةدارالا ردقت ال يا

 ” مف احا ةدارالا ياذا ةدحم تقفاو ل 5 ةدارالا م 0 ا تددسفو ةيلقعلا ىوقلا

 تا طقم اءاذ اضبا ةيتاذ ةياغا هلآ كلذ نوكي الفإ 3 تكور ذوجولا؟ اميمدعي
 هذهو . أهوجرت هي اخ ناتصخ ف اعملعو ا لع اهلمح لقت ةبيصم نم

 60 درعلا ةامل ةمزاللا ةيداملا دئاوقلا عيمج - اهملع تقوم هنآ دا ا ةعصلا

 كي وعملا درفلا ةامح اعلع فق ودل - - ةعفرلا ةنرذألا تامر عم اهنع دإ ومد 3
 4 0 5 ٍِ >2 م 0 45 0



 8 كوالا هلاعملا كاكا ثداوح

 نأ زم ذاق د ماوردم :قياضل | جازانع لقضف مل اء م تاو ةوق نع
 نا ريو رفكب نأ لع قائوبلا ةيلهاج نمر ىبدعلا ا دا كا

 ع عاهف تبعشلاو ةيكلا يدياب د رب وج بضغ هيلع طواسي ناكافأ ةملالا

 الك . ًالدع ناكصاصقلا كلذ نا ربتعن نا ةعي رشلا كلت داسف انتفرعم عم هذه ةلاطلاو '
00 

 00 كّسمت ماهوالان يتلا سعال نك ع كقول ىلا
 00 2 ين ا رم كد ارطلو كاناقنك الانا داب حرطن نا الو مدئاقب

 عمي يذلا صاصقلا ربتعن ن ا بجي. ال ةنا اك انناهذا يف خسرو اناوقغ يف عبطنا ا الاخت

 ءيش ل ةرهاس ةوق 3 ةماعلا ءى دايملا ضعب معطف ها ارد ضعب ىل ع

 اليكل ةقيقحلا ةوقب اهدادبنو ماهوالا براخت نا انيلع بجي لب قاقحتسالا ردق ىلع

 دقفو هاوق كا هنم مث مولا نك اذا تاسالا قاف مدقتلا ب تايسا مدعنف هر 27

 :تفف د وضحت حن 1 نم تنبيه نبكت

 ذأ

 نوكلا ثداوح ُةتفاتسن 0 ىلع بعرلاو هعابط ىلع فوملا يلوتسي ذا لمعلابابسأ ٠

 يروا عماي رِقوا عطتست سمش ةمهم الو ني تلو امن ثنا نسل ظ

 ىرال ةنال اناا 0 لا 6 0 لا قا رظن اذاو تؤ ان نات 1

 ييعتزا ينا"لاق قضرالا ىلإ زاظن اذار ,اياينع لأ اهتعاوص بح الو ةمللا لا ابكارك
 لوانتي وأ حف ةليثس أهم مطقي نا ارم دل يب ا ءامو ينيدغي وق يعي وسيم الو

 ةرحاس اجادرأل ةرهاق ةمل ١ ءيش لك يف ىز؛ ذا ريضكتلاو رافال دعب "ل ةضرق

 مو قكياركلا رم سوو كأن ايلا ت تاوقو ةرواح شرا جاورأاو هنأ 0 هتاكر ح يب يعدتسإف

 اهم فقتل الو او 2ع مهدت >2 ف ربت 4 5 ال 9 اهواو تاالابخ هيلا يكسب
 د

 رجاعل داوعلا الود هرعغ ا ا ءأو داش 20 راد ين ماهوالا ىق تال ميسو يلا
 3 م

 لسكيف و 0 نواعتلا يف الو ةدناق تانيأك نا تختلا الو 4 د ضراللا ف ؟ لمعلل

 ل مطل لا شكلو دفع الا نمل نع ةذرفنم ةيتاذ ةدرفنمن او يملا ةا "دتاطرصل
 أعمن اعمن هيف كيلا هردجن ذأو ةمنيق ءِيَش 0 نا كقتعي ذأ يا 0 توما نم ةيدنا مل ع

 ُظ 5 <! ةجاوماف . 1 5 هو - 5 || 5 أو /

 هع مدل يف هيل اسا - ع هلق يو روهتلا لك 5 حوممل يرسل ف خاركاأل نكسف



 لوالا ةلاقملا . راكفاو ثداوح 1

 ناك لب مهنم ماع لقا ةرورضلاب اوناكرخاوالا , قرات 0 نك الو

 أم حالصاب معو لك قيانتش فلخلا 00 ايهو مراكفا ل 2 < يهم 0 يم

 ام ةلازا لأ الأ 5 ميفراعم عاسناو مهرابتخا رطل و

 ىلا تدا اهر بعاصم اهمود نم ليف او دب ال نماثلا لوم نم ”ىداملا قم دسف

 قث اقملاك نوكت نورق ةدم لقنلاةطساو, لقعلا يف ةخسارلا ماهوالا ناف . ءامدلا ةقارا

 نوواسني ال مالا دارفا نا ايس الو اليبس لادجلل عدت الو لابو ليي ال هُوعالا
 نيقب اس نيليلق دارفأ ريغ رسءع لك ينو , 0 لك يف ئرتالف يوتعملا مريس يف مهعيمج
 ةيئيحلا هده نم.يوقلا و د كل حفلا ره نع اطل جدا تسلا نم ريثكب مهموق

 1111 ىقاماو ةيقو ةلاح اهيلغ 7 لالا ل لف مد 1

 السل ال ا تك ذل لئاوإلا هابجا ةرغ رخاوالا ينبنو قحلا اذه ديأتف

 نوعرزي ام
2 

 ان مع

 ةئل اخ تناك اذا نيهارعلاو ةلدالاب ةّقيقلل ناب لع نوريصي ال سانلا نا.بيرَتلأو
 دقف لقتلل قفاوم ريغ لقعا فلاح 0 لل اب ممئاوحال ةرئاغم مهئارآل
 ظ يغباي الف ًاريخاتّمعو تديأت اهرون 1 راما ا قتاعلل ا طله اك نأ ءلع

 تداخل ا هر مف اناا د كب ازد 0 ةقيقَح ذبني نا لقاعلا ناسنالل

 قحلا ةوقب ةيلغلا ال تناك مث ةلظا ةرثكي

 اهفولأأ ةئلاخلا 'ىدابلا ضقن يف احالس ةرهاقلا هولا خت ا مالا نا كالو
 اهنيب ةلئ احلا بجحلا قزهتو لسالسلا عطقت ىتح ندقلا لئاسوو مدقتلا بابسأ نع ةديعب

 ذاق قئاقملاو بابسالاب ١ ةفرعم دب تف د نافع لقعال قلطت يلا 22+ 362

 مهنل هراكفا مدختسي اذكعو دهاوشلا ةديرت اهب ا ةل ضرعي ام لكب لغتشي
 نا ُةنم برغاو . اهملغ اصرح هراكفا ديبأتل ثداوحلا مدخَسْلِي نا نع اًضوع ثداوحلا
 اهردصم يتلاو مهلا لق مدت موني ءاس نيذلا دارفألا كتارا“ بع يتلا بئاصملا

 كعك

 ارداص اتاك لا ردك. ىلع نوحي 5 ءازطا نايتس نم رسال الداع ما يللا



١ 

 ا
ْ 

 '"” راكفاو ثداوح

 ةطيسبلا نع فرعا الو اهعسر الا مولعلا نم يعأ الو ابعسا الا ةفسلفلا نم عا ال
 ينم ىرت نا 'ىراقلا اهيا جرت الف ريسيلا الا ناسنالا نع يردا الو ريثكلا ءيثلا

 نبا ةطاحا وأ دشر نبا تبنت وأ تيساط ةياور وأ نيتسوعيد ةحاصف وأ وطسرا ةفسلف

 لا يه افث وسور ةباصاوا ريتلوق باهسا وا لاكساب رطاوخ وا دوو اعلا انيس

 ثداوح كاليل راكفاو 5906 ثداوح لقف تئش ناو . ليل راكفاو يوي ثداوح

 هب فق ًاريكذت هيف لمجي ًاريثأت لقملا يف رثؤنف ساوملا ايقانتتوا ناسنالا ىلع ىلاوت
 ىلقعلا ةقاط يف:ناف هسفن ىلا هب ا ءامسلا ىلا عفتري ا ضراللا ىلع 5

 يجراخلا ملاعلا لامعا يفك كوتاذ لامعا يف كحي نا

 تتاسوُمْلُم وا تاقوذم وأ تامومشم وا. تاعويمسملا تايئرهاما' تاوثؤملاو

 لقعلا يف ”هزيثأت نوكي ملألاو ةذللا نم هتجرد بسحبو و٠ اماو ذيذل اما اهنع ”لكو
 2 ل11 راع هيك هامان اهب ةرعاش ليج ا اج الا كاك ورق الا تل

 ةلدالا ىوقا نمو لوقعملا لع لئاسم قدا نف اهسفن ساوحلا يف ةموسرم اهيسحن اننوك عم

 لامعالا مسقت بوجو ىلع

 هرابتخاو اهفالتخلا ىلا رظنلابًاريثكفلتخت مم ةماكحاو تارثؤملا لقملا تأت نا لا
 26 ملظعاو انيالاا ها لقعلا ناك اقالتخا مظعاو ةبارعدعا تناك اركشاكلا

 لقعلا ناكللك و . ملاقالا فالتخا بسح ىلع فاتخت هتارّوصتو لقعلالايما تناك اذهلو

 ا اين عد ام اريثك هنا .انبف ايعوت كثكا» نك تار ها اراتخلا 8
 "وك هاذ هلع عنمر دقو اهلا اهيل دادزي نا كني ابعد

20 



 نا
 وه

 وهو . ةيعايجاو ةيماع ىتش تاعوضو» يف ةفاتخم ثحابم نمضتب باتكلا اذه
 ل هلو ةفاتخم نامزا يف تدتك هيف ةزوشملا تشابال انتاياتك“ ةعومم نم يااثلا ءءلا

 دقف اهعضو بسحب اهخي رات اهمدترت يف مزنلم ريغ انه اهنعمج دقو . اضيا ةفاتخم فحض يف

 0000 رآ اناحأ تاواجو .- تنيالبو لوا اني رشن ا2ابك تل
 عما ةبوعصل اما . امئاد كلذ دّسعتا مل ي قكلا» نع 01 ةيراقثملا تاعوضوملا

 . تافلتؤملا نيب اهدجن ال دق ةحار تافلتحلا نيب ا ءىراقلا دج نأ ضم اناو

 راكف الاف مويلا اماو . يضاملا يف اننيب ةّدملا نم 0 اهضعب لع ناك اي ضحك

 0000 1 فارآ دل دهملا اذع ف ةيعدق تراص ابنا ل312 2 اتاك
 0000 0 ألا رقت ةننك لك يتلا ةيخيراتلا ةلالذلا نضعب : ضعنلا ذه لا
 روكا قكو اهرشن نم يِضِفاَنِو

 17 191/8 ةنس ريع” د 75 يف رصم



 ةينارمع ىتش تاعوضوم يف ثحيبب

 ةب ري رقت ةيسايسو ةييداو ةيحراتو ةيماعو

 ةهاكفو هن داقتناو

 نم هيف ناسا فرصتي يذلا مويلا نأ

 يذلا :مويلا وه لتيسلا ناك للا مالكلا قع

 ريما كوول قه ريد هءاط باكوت
 قمل و ًايقيقح ءامرا 1 لذلا نم اطظظنلاو هؤانر

4 

 نانا كم ذه نآ دقنيح هل

 رجالنا غراس فر اجماع





 باتكلا ةئاخ

 ممتع ناسنالا حلصي دل

 لطخ هماع نم 26 و

 تريك امو صرالا ل

 المع 2 نا هكلعو

 تيفخ ام رارسالا جرختسي

 اعرش نكي مل نا هعرشو
 اكريشم لامعالا مستقب

 ممن قيهرم هيف سيلو
 ا حلاعلا هنطوم

+ 

 اونمظ ىلا موقلا انكل

 كرش مل نيدلا لئابح

 مث اكرع اونوكي ا نا

 يبل ميل
 ةيرعم داثعا ام نأ *رملاو

 انوا

 ”'نطولاو نيدلا هيفماد ام

 ومراد للا رت مش
 اطل ا لا

 كس لا ضرالا اغار

 .ندبلاو لقعلا هيف ضانرب
 ”نذالا: اهب نيعلا قدصتو
 قاس ل رحل هةر

 00 0 0 ١ د

 نورس 2
 مى

 نم قهرع هيف سيلو

 ”ندفلا ايل مالسلا هئيدو

3 

 ("” اونيغضىلالا مثمهيغل

 اوويح مهود موق ديصل
 نار 227 1 0

 ١ ”نّمشلا مهيدي لعىنخا
. 2 
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 اي ولعلا روهدلا يف عامبجالا ىلا رظنت كلنا ول ةقيقحلا هنكلو لوقا ام "لد وه امو

 ةلالد لدي لصح يذلا ليلتلا ضعبلاو نوكيس ام ماعتل نئاك وه امب ناك ام لباقتف
 ريثكلا ءيشلاب عامجالا رع يف روهدلاو لايجالا امو . رظتنا لكلا ىلع ةيفاك
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 ميف رقي يدداملا ناسنالا رافن ذخأ الك لوحتلاب مويلا دخلا وهو.تانينيكلاو عئابطلا
 رياضتلال ىلا ةطيسبلا قئاقملا ريصتو احيبق ًميخس لاجل تلد هلو فرس ريكا
 ا انا تحسي امم 2"“ ةجرهمم اهديرن اننا وأ اهنف رتحيتلا لعمويلإ ان

 00000 الو اللا ' انتاغا لوحتتو ةب وغرملا ةنللاو ةبولطملا ةحارلا انل اهتملاطم

 ةعلاطم يف ناسنالا دجي ذئنيح ''” مي رصلا طيسبلا ىلا دّنقمملا بكرملا نم اهطسب
 ةعوضوملا لايخلا بتكح يف مويلا اهدجي يلا ةآذللا اهنادت ال ةآنل قئاقحلا بتك
 ًاسودرف اهلمهأف اهنع ايصيتلا ضرالا يف كلذك دجي و '' ”ةعونصملا بدالا تاعوضومو
 كلذ نع وب ينعتسيو كاذك ضنا 0 0 ا ماسلا اكرر

 لوقلا اذه لثم يف هيا ةقيقحلا ىري دوعي ال ذا علاضلا يملارخلا سودرُفلا

 اذ اخت و ايلع وا الكت ةارالرك ب هيش لك يف ةطاسبلا 00 مويلا ىح ئءانلا 1761
 ىتح ةيكامتجالا مرومارئاس.يف لب طقف ةينيدلاو ةبيدالاو ةيملعلا مهثحابم يف ال بيرغلا لايخما
 اهيف اوريظ ولو ةهجبالا رهاظم لكي مودارا اماكح وا اكلم اوروصت ناف ٠ اضيا !ًدج ةبفانلا

 ميظعت ىلا نولي مث كلذ لجالو ٠ ةماعلا ءايزا ةطاسبب !ونوكي نا مسن ال ن5 رخاسملا رهاظم
 تقبل سانلا رئاس قوف مهفرت دجلا نم ةلاهب مموروصتي و نيرصاعملا نم رثكأ نيرباغلا مماملع

 يا كلذ امو ٠ مموزب نيذلا نم رثكأ مب نوعمس لا نوت مموبع نم مودر :رو

 ةنوري ال نم يف كلذ مهيلع لبسو *يث لك ىلع بيرغلا لايختا اذه اولخدب ن | نوبحي مال

 ةنورب نمر ثكأ
 لوهتلا ةنس نأ ىلع نيرفقنم اهب اوفقول كلذ !وعاطتساول مه ١نوردي ال ةغللا ىلع نوظفاحلا (؟)

 امو عاقتجالاو ةعيبطلا يف ءيش 5 2 و ا رو 0 ريست يشو مهتم ىوفأ
 ع وحاب 57 ةماعلا هاوفا نم اهنوذخاي عاتجالا تاجاح ىلع !قابطنا "الآ تاغللا ةاقترا
 00 تاغللا ن أكو راكقالاو لاعالاو تاودالا نع ريبعتلل متاحاللدصا يف ءاملعلا ثحابم
 أيبف مولا ركفا وا لماعلا وا عناصلا-وا عرازلا عم اورج اذا نوزربملا اهباتك راحي
 3 ا

 ثحابملا ىلع ةبابصنا ادعام اندحا ناذ نييقرشلا راس لو ةانكلا لاك ءلعل قارظنا_ 5

 لوقيل ة ةريثك تاىفص * المو ءاوجالا يف راطو هلايخ ة ةوبر ىلععا ةيضق طسو دارإ 315 ةيه ةسدكلا

 ةليلق اعيش
 هنا ةيجولويحما روصعلا ف ناو ا معلمات ق ةرييدلا تحارلا (كجام يردوغ نع ىورب )0

 ةييشتلا اذه يل زاج اذاو ع حاوو 00 لق 00 َّ :الالصا يف نوراد باتك ربط اذ

 ( ةيقنا ةيخن ذي دلل اك ارشلا غاسي 0 ئذلتم ةتب رش يلا لوقا

 ف عساولا قزرلاو ةيرحا ىلع لوص# او ةيدوبعلا نم 1 دعولا ا ىسوم سودرف (©)



 ل باتكلا ةمئاخ

 فئات الو قئاقحلا ثححابم ىلا حاترت ال شن تراصف احلاونم ىلع همالك جشفو اهللع
 لعافلا لعف نيب ةقباطملا امه امنا ةحارلاو ةذللا نال لايخلا تاعوضوم تلت اك اهم
 الوةيسالسلا كتاف اهرسلف ثنايا هذبم قبضت امنه عنا ناب تس راقلا هل
 نأ "لوقلاق . اهتم بعتي هلقع نا ىتحو ةيدالا نعانلا اتوا يلادضلا تل

 انناوبولا قل ا تار رطل نع لع ننعم اهحال اع كا دعنا مزاي مالحالا تاررد
 ةبفاتلا ةّيمالكلا اهمحابمب لقعلا ضي ورت ناو . اهملا حاتري نادجولا نال كلذك حصأ

 يضتقي هيلعل او ل بما السلا قدودملا ينط نب هس ردت نا

 نم مقنأ سفنلا ىلع بذكلا كلذك ن وكب نأو سف نم قدما لاخلا نوك نأ

 مالكلاب لافتشالا نوم قو قئاقحلا نم انل مشنأ اهسفن 0 نوكت نأو امل قدصلا

 تالاقملا قيمت ٍتقولا:ةعاضا نوكت نون ") لمعلا نم: لضفأ ةخيقبلا تاق انك عدلا
 لضفأ ةدّرجلا ةّنب رظنلا ثحابملا ىلا لقعلا يف ليملا خي خيسرعل ةّيلدج لئاسميف ةّيفالخلا

 مالحالا ببقيفلايخلا ديطانم ناريطلا نوكيا ناو لاق لا ل ]1 عارعخابلاغتشالا نم

 ناسفالا ناك داق فكك هاند ارتد حيسف يف ةعانصلا ديطانمب ناريطلا نم مقنأ
 كالفالا الو . هب ىردزب امم ةارحلا الف + نارمعلا يف كلذ ىلا هسفن حاترت ال يذلا

 اذه لثع قروت ابسفن جورملا الو ىتح قدغُي رخصلا الو.تغتلي ىلا الو عرفت

 ”نككو.لئاط ريخ ىلع عاتجالا ىوق ير يدتو لفعل لقت ةدابز لا وه امو. مالكلا

 امو اضيأ !نرازطضأ/ ةنع لودر سو سيكل منع لع ارا رطبطا كاس الا نا 0

 ليبسلا اذه يف عارسالل ثحأألا هللا هيننتلا
 اي ع ةيلغب عبطلاو لقعلا يف أشن كلذ نا امكف

 ثحبللاو سوسحمللا ةيلغب اهيف هم ةرورض بلقنيس وبف وأ ةدرجلا

 ل 2 0 لا ا اوعدو 5 لدب رضا 0 ]وق 5 نيلداهتلاو

 وه امىل اهيفنلا اةةهر| ا نومي نا اىدفني لوانان وهف نساللا دي ضواحت اك انا لا

 يف لاسرتسالا ىلا لمملا نع لقعلا فرصت ينلا ةيمالكلا ثحابملا لع تفاهتلا نم انيف لص امنه
 لايختا ثحابم لع بردنلا



 باتكلا ةمتاخ ع

 نيطاسا بتكب معفانملا رم اهيف ام نايبل لمعلاو لوعملاو ثارح لا يف وا قئاقحلا نم

 ناديم يف مويلا قبسلا بصق اوزرحا نبذلا نبي وسنرفلا نيصاصقلا ايس الو بدالا
 مهنا روصتلا يف ةقرلاو فصولا يف ةقدلاو كبسلا يف قنأتلا مهنم غلب ىتح « نامورلا »

 7 لايخلا نم قراب 5-5 -
 ضرافلا راعشا .رم ةبالصرصقتت 7-9 ىلا[ ديو رقثلا رمل واقا ى

 0 اما لعلاقات نبا لي ة هقر بيوذت ماكت 0 0

 اذه كلوقدومح نبالب 7 لقعلا يوهسسيو عبطلا زمتس يذلا مئارلا لايخلا نم ابدع

 ارسقتوملااهدوجويفتمزال ةايح دوجولا يف توملا مزال
 ا) نك اعبي ةاملا عنم توما عنمبو هعنمسانلالواح

 اذه كلوق نبيل نم

 أرصق لوطلاب 'دادزت موي لك ةايحب يردزب نرم ميكحو
 يساملا دوا اذهآ ةرازحي نم كلذ 0 نبأ لب

 رهدلا تفتلاو ءاالالا ا ع در لاه اولا وا

 يماعلا اذه كلوق لثم فافج نبأ لب
 |0001 ىف قوشلا"الا قوف اف. , .اجرلا ىلا لعاف ىتدأ نم بابا امو

 ىرثلا ىتحيف وأث يللا بوينيف اك 2 اهنود وهو ىهنلا ىتح انب قرت
 يبلابحلا لوقلا اذه لثم ةوالط نم

 اتدغأل "مالا رخصلا ىلع تلت هنأ ولا ةديصقب ةنززهو
 000000١ 2102 ىالصف أره نا ةلعتم ةاف ةءأوأ لتس ىف "يأ لأسا لب

 ةداملا تالوحت يف ًةلاقم أرقي نأ مويلا الاع لأسا لب . عضولا طقس نم ةياور أرقث نأ

 ؟ اذالو . حلفت ال كناف ح 0 نأ لبق

 رثأو . تاّلباقلا نم اهيف ام دادعأ يف لوالا نأشلالقعلاو عبلا تانيكتل "نال
 قئاقحلا فرعي م ناسنالاف . قئاقحلا ون نم مدقلا يف قرعأ َتاَنلب املا هذه ا

 يبدالاو يلقعلا“هناينب داشو 1 اهبف عبطناف ماهوالا 502 ىلا لوأ ف



 ماس ع كانكلا ةفاخ

 وا نوادي ةفاخو ةضاخو نودكتب و نوموه :اسانلا قرار متع انه عمسأ انا

 0 مباكو ٠ نوريصي. ال مهم و مهسوقت مهمدحن نوسمحتم مهم ماق اعرو ا

 كلتو قلطملا للا كلذ نع كي كلو ديقملا كلف انضص نادر
 ءارو ع ىلا علطتتو ةداملا بجح قرخم لب دح دنع اهلييس يف فقت , فقت ال يتلا ةقسلفلا

 اها وأو ل ةيبارعلا كتاروصنو ةيضرالا كترداع قرت نأ كنا ككاو . روظنملا

 هيناما اهب ناسنالا يجاني ىلا ةيماسلا راكفالاو ةيلاعلا ءىناصملا كلت نع - قئاقح

 يف لالا كلذب اهاربو لأملا ءامس ىلا لايخلاب دعصي ذا هيرو سفن لب هلام لب
 لاخلا حورصو لا علطنتو ب ا جورب يف لقنت كلذنا وأو تكلابالا

 كرب اهنا ”هنادجو 0 هد يلا ةذللا كلت اهفلقعلا دج لهو

 نا ذب ةكاكالا فتكا اةيلع قم ؟اناقلا قدي هيلع اهملا حساتري يتلا ةحارلا
 ةردقم نا 7 2 ةذوعوملا هله 9 لاح نه ةدوهشملا كلت تاعونصم لاج

 روصعلا بناجع كنا رع 3 : ةقلطملا تي تهاوم ةردقم ل ةديقملا كلا مولع

 لوزتف دوعرلاو قورعلا سب 0 ىجتلا كنار دا نم م ال فالح امو ةيجولوثمملا

 ةعببطل نيل احلا دوعصلاو دوجولا كلذ رونلاو رانلا نيب روطلا كلذ لع روطسملا حوال

 نيصاصقلا بتك ساقتله ما ! بك انعلا باعل ىلع بئاجعلا نم لاس ام ىلا دوجولا
 اهيف ام ريرقتا بارتلاو ءاملاو ءاومللايف ملاعيأ ْدَفلْوِي رخآ فلؤم يأ مأ مويلا نييعيبطلا

 وا ةفيعضلا ىمالا هيف جمدت نارمتلا يف 050 درطما ةاقترالا زاكف نضع ابمعب املا ةفارطا

 طخت الو يضاملا يف ناك ا ةيدحولا تاروثلاو بورحماب ال ابلاغ يللا ءوشنلا لماعب ضرقنت
 ةيوقلا مالا اهيلا

 ةماسجأ نومستسف كومحنا 0 مش لاخي ل طقف نادجولا ةظفل كل نورك ذب امل نويدالا ة -- 02

 وح تايلاو ناويمنا ]8 عاملا زودحتول فعلا رع لو نام الاب ما نا
 ىأ < ضيا نايعالا' ثوب نادجولا توي اذكه ماسجالا تومي تومت نايعالا نا مف 7

 ٠ اهيلا يهةلحخلا اهداوم 31 ف عّزوتيو طيسبلا لوالا هن :أش 1 دوعب لب ةقيقح ثومعي ال وه

 3 5 "ملا ةيلع 0 ضر ا |ىلا مسجما يف م ددعد ن ىضتنقا ال يح نادجولا ن 0

 مسالطلاو قرلاب ةكراشملا حاو رالا درط ىلا إوءجرب و ةطلاخلاب لونلا ىلا انب اودوعب
 ىوتسأ ام لحنا م ١ ريغب موقي ةنأ تيفلا ع له اتنادجوو

 قرلا ل دفن وا 0 د دعت : + ىراوط تحن هيف 111



 باتكلا ةمئاخ ضف

 مجارلا ناكو . ةيواسنرفلاو ةيناملالاو ةيزيلكت الا يو اهنيب لبقتسملا يف هيلع عزاتتلا

 اهمتماو تاغالا قبسا اهمال ةيواسنرفال زوفلا نوكينا يضاملا نرقلا نم لوالا عبرلا ىتح
 الباع ةريبغلا اهو“ دعب اهيلع اطسهنا الول ةيقارلا ةيعامجالا *ىدابملا ىلاممالا قبسا

 ينلا ةيلايخلا ةينوجملا بدالا بتك رايت امهو اهلجر يف ديقلاو اهقنع يفلغلاك اناك نايوق
 ةيقارلالوقملا فعأ اههف تقرغتساو مالا رئاس ىلع ديف اوزّرب اًقلبم مهنيب امتعانص تفلب
 فويلوبن ”هئروا يذلا 2"* قوقحلا لعوه رخآ مع رايتو "7 نيرخآلا اهب تسوهو
 هعماطم ىلا اهوحو ةليبنلا اهتياغ نع اهدرو اهتروث حبك نا دعب اضيا ملاعللو هتمال

 راكفالل نافراصلا نالماعلا ناذهف .”مهدعب و هنامز يف هيلا تراص ام ىلا اهبفرصو ةصاخلا

 ةصاخ اسنرف ىلعو عمجا ملاعلاىلع امهررض نوكيس ةحيحصلا مولعلاب لاغتشالا نع ةيقارلا
 ىلوالا اهتروث يف اك ارش نم صلخبت تداكام يتلا ةينيدلا تايرظنلا رض نم دشأ
 تابقع مويلا كلذ ا لع ىهداو دشا ىرخا كارش يف كلذ نم تعقو ىتح

 ةيعيبطلا مولعلا ءاقترا ةعرسل نارمعلا ين 1” يلكلا ناسنالا ءاقترا ليبس يف ةريغص

 اهراققا ةلورسو

 ديب #3 نع

 ليوخل لب مماقم اودوقيل ال نييعيبطلا بدالا بانك ةبلغب " اياازعلا لذ رع ضال ا يرد ال 0
 "ل كابو لازت ال ةباغلاو !ًدج ةفينع ن الا تح ةموافملا نكلو الوا مم راكفالا

 وهو يخاملا يف مالكلا مولع غلبم لمعلا يف ديبقنلاو رظنلا يف ةعسلا نم مويلا ملعلا اذه غلب دفل (1)
 را نم راسك هيب حامتجالا قحب ك6 ادع اذه ٠ ناث ”توهال 1 ةيقارلا لوقعلل

 1 اهيبريف قالخالا ىلاةتم برستي أك داو تقولا ةعاضأو ةظهايلا تاقفنلاب ايدام ةغلابلا

 حينجم !! عننا وه اب ليعلا نع كلذي ساو تقولا اذه ديدبت يف نننتلا بورض

 ينلا ةيمالكلا مولعلا هذه ىلع تفاهنلا يف مبسمحت نم نوقارلا اهنابش ضنخي نا مويلا رصاب دوا (؟١
 ال يلا تاعانصلاو ةيلمعلا مولعلا --- اوبصنيلو ٠ رض نم يقث الو الالقحسا لينت ال

 امودب ةقيقح دالب

 00000 عيسجملا يف ما طوقسو مما مايق مهب ال نارمتلا جئابط يف نوحأ لا 42

 :ولاو رقهقنلا يضاملا يف ةجتتنلا هذه ن أش نم ناك دلو ٠ ةيلكلا ىربكلا ةجيتشلا ىلا "الا كلذ
 0 ثعابلا تاعزانل ىلإ لماعب ةميدق مما لالطا ىلع ةدبدج معا مايقو نايحالا بلاغ يف



 نس باتكلا ةمئاخ
 نولوقتملا اهيف لوقت امهم ولو فعضلايف مويلا ناتذخا نيتساحلانيتاه ناىلبع"'” ةينطولا

 ينلا ةيعانصلا تاعارتالا ةهجنم ةيعيبطلا مولعلل كلذيف لضفلاو نوققرتملا امهيف ققرتو

 ضعبىلا اهضعب تانئاكلا ةبسن ةفرعم ةهجنم ءايحالا سردإعلو ضعبب هضعب ملاعلاطب رت
 سانلا نيب ترشنناو مولعلا هذه تقترا الك امامت نالوزتسو ةعيبطلا ىلا اهلاعفا ةبسنو

 دودح ىجمو ''” نايدالا زجاوح طقستف مويلا امه ماءهتوطسب نرايقبت ال امهنا وا
 ةلصاولا ةقاحلا مويلا ناسنالا نوكيو اعتق مانا "نان الا كب اذككو : كال ١

 ناويحلاو قيقحلا ناسنالا نبي

 نكلو . ةغالا يأ مءافتلا ةبقع يه اهاوس نم لوطا رمع اه رّدقي يتلا ةبقعلاو
3 2 

 لعجتس نك تاقاسملا هس رش ةدحاو ةنيدم هن اك ملاعلا اهلعج ابسفن ةيعيبطلا مولعلا

 يف "ل نكي مل يذلا اهنمريثكلا ىلع ىضقي ىتح "” تاغللا نيب اًددج !ديدش عزاتتل
2 0 2 

 رضتقيس ثالث تافلل الا :رؤدقم ريغ مويلا ءاقبلا "نآكو <” ركذي 'نآش ماعلا هذ

 تلوم ةيلعلا ةهجولا نم اهنأ كلذ لك ىلا تفضا اذاف ٠ فلسا لع فلختا اب ع ةنشل
 ىرأ الف يندملا عزاولا الول عيتجلا طبضت نا عيطتست ال كلذ عم يهو مالحا ثاغضاو ماهوا

 اهنع ءاضغالل رارضالا هذه لك لبق ةعننم ىلدا كلذدعب ( اهعارتذال

 امإو ٠ ببس لقال منيب اهنوريثي بورحلا ةلع بيرق ردهع ىلا ابوروا يف ناطوالا تناك دقل «1)
 9 ورحل نأ محال تفرع نا دعب امس الو كلذ لجال اهران مارضا ىلا ليملا لق دقف موبلا

 ةلايم ويلا مالا لب اهدايق نيلوتملا نم نيليلق سانا ضارغا مدخت امناو ابلاغ اهحباصم مدخت
 سيل ةييحصلا ةيكارتشالاو ٠ ةماعلا مهحتاصم ارو يحس ناطوالا دودح قوف نم حتاصتلا ىلا

 ىربكلا ةينطولا بورحلا ةتاخ يه ةلئافا نيعبسلا برح نا ججرالاو ٠ ىرخا ةياغاط
 ةنذمملا مالا نيب

 ةيندملا علاصملا نع ةيديدلا علاصملا لصنل ىربكلا تارونلا ةمتاخ ةيواسنرفلا ةروثلا تناك دفل (؟»
 ةريثكلا لقالقلا ببس ل "ل قنايذالا نأ ّق . كاتشاب قوقح ىلع ةريخالا هذه ديباتلو

 نهض ولو ببسلا اذه نع ةجراخ ةماع ةيانج هيف سمل مويلا ىتحو ٠ ةصاخىبدالا قرشلا يف

 ةغللا تدقف ةيواسنرفلاو ةيزيلكنالا ىلا ةيروسو ردم سرادم يف بطلا ملع لوجت موي نم (؟2
 عي ردا اهريس يف ةيعيبطلا مواعلاب قاحللا اًدج اهيلع بعصلا نم راص يتح ةيلعلا اهناكرا ىوقا

 ءاملءلاب تاعانصلاو مولعلا ةايحو اهتاعانصو اهمولعب نوكت امنا مالا ةايحو ممالا ةايحي ايت تاغللا 14١
 مونحم اًرما اهيلع هاضقلا ناكو اطالقتسا بهذ مهنم ةمأ تلخ اذاف٠ اهنم عانصلاو

2 



 باتكلا ةماخ مق

 موقيو لمعلا رثكيو رظنلا لقيف ”هاوس بذعتسي دوعي الو ةلوازملاب هيلع لمعلا نرمتيو
 قالطت' دومي الو قطنملا سايقلاو يلقعلا ناهربلا مام يكيناكيملاو يضابرلا ناهربلا

 يف ام ”دح ىلع ملاعلا نم سيل ام لك ماسلا نم تو هدحو ملعلا تازجعم لا
 لوقلا اذه

 ا نقع زغمللاب تقاضو 0 اب 9'ينوكرك كبر ناك و

 هلع ةاعنلا دقت م نكح قف > هفهوقا ئج م ةنيفسلا دصر

 ةاده هيعدت بيغ ٍلعال ةدوهتم هيده بئاجع لع

 ا واازواظ ول ةاننس . هبا ىحواام نسيلو حيحصلا اذه

 يف ةيفسلفلا ةيمالكلا مولعلا كلت اهتماقا ينلا تابقعلا رئاس لوزت نا ىلا اذكهو
 001 ا! ةييدلا/ ةناطلا الو اعدشا ينلاو هعامجا يف ناسنالا "ارا اد

 ب

 6ع

000 

 اذه تافارغر دق نم هذه ايباسوأ ن نكي بيو الو «٠ انتعوومم نم ينادلا ءرخما يف اهاتتبثاو

 ا" 0 ذا] للا معي ال ةيقار ةدوعش الاعان لك نإ يف اندنع بيراالا نكلو ٠ رصعلا
 ىلا ةناتسالا نم اهب انثعب ةلاسر ف'ديعب دهع نم كلذ لاثما نعاملق ام ريصبلا بقارملا لع

 يف اهانتيثا دقو « اًرحلا ملعلا نم نا » ناونع تحن 141/1 ةنس اهيف ترشنو مأرهالا ةديرج
 انعتومجم نم ينانلا ءزجما

 ىلساللا فارغلتلا ىلا ةراشا
 يدعم| اهل ”هالول يذلا فارغلتلا اذهةطسإوب اهباكر اجنو تقرغ يتلا ةرخابلا ةثداح ىلا ةراشا
 كسلا اماعط اويهذلو رجا لهاجم يف ميلا

 كداقععا ة ككراشب ال نم هكا كل تجرلا/ ةلكدلا ىفع نان دالا دخرابصعتم تنل انا

 يننكلو ٠ صالخالا ىبتنو ءددسم ناكا ابيع نامناب لك جزاخا' نا لكما يفور. صاخما
 الوروذم لوغلا اذه نع ينعنمي ا مويلا ىتحو - كللدك ىدهعأ اع ىو لوغل كح كم »ته

 ا لوو هناميا يف أ ا جرحا ار يدصو نلف نايدلل لع روجنلا تددخ اذاف ٠

 ةساحما هذه ببس عينجلا اهب ىلتبلا ةيصعتملا رورشلا نم انتالماعم يف موي 0 0
 ازا ل ديسك ام زك يف اياجام دانا نميز عاطسإ# اننطو يف امسالو
 1 اهنا الول عامتجالا ةولصم فلاخي ام ةيعاتجالا لوصالا نم اهيف سيل عئارش اهناذ دحي 3
 8 ١ دوج اهيكحاط جارنا جاد اذا (تومخو ادع 2 مويلا ملصت يبلا عئارشلا
 نيحلصملا نم اهباحاو ٠ !ًراهنا اهيف هامدلا يرجت ةلئاه تاروثب "لا ةبع حزحزتت ال اهعابتا رظن
 الل ةليسو ءاساو ١ ا مدعب تججدأ اهنا الول ميظعت لك نوقفسلو مروصعيف رابكلا
 مهدياب اهنم ةدوصقملا ةكربلا تبلقناف.دحاولا نطولا يف تح قيرفتلل اًحالس ءالهمما يدبا يفو



 عامتجالا يف 250 يل اقراالا لؤسيتلا رق نئيح تلضأ ؟"[ضلو طور

 2 ”هادص نرب رطق ف موهلا لع كا راضو يرقوقتلا الا ىوق لع ةرهاظ ةيلغ

 را ل عايصنالاب ىرخالا راطقالا

ّ* 

 مولعلاب ءانتعالا لقو لبق يذ نع ةميقعلا ثحابملا كالت ىلا مويلا ليملا لق دقو

 هاملعلا "راك اذاو . ةيدام ما تناك ةدرجم 2؟) ةيقارلا سرادملا يف ةيفسلفلاو ةيلقعلا
 كلذ اولعف امئافمهممواقم تاراغ دز ًانايحا ةفسلفلا ىلا اوال يضاملا نرقلا يف نويعيبطلا

 ةيعيبطلا مولعلا نالف مويلا ىح أبسعت ةيعيبطلا مولعلا قف ريك نأغ رظنلا مولعل نإكأ

 لازال ايضيا راكقالا ىرجم نالو دعب يناكلا داش ابرد و اطوا يف لازت ال اهسفن

 امو موي يتأيس هنكلو . *” مدتلا ذنم ايف ةقيرعلا ةيرظنلا ءىدابملا كاتب !ًددج ارثأتم
 رظني لب ةيفسلنلا ةيمالكلا ثحابملا هذه ةميق هيفطقست ديعبب عامجالا خرات يف وه
 رابتتشا لع هلك". ىلعلا حبصي ذا لودي نوعددصم أ نوبعلب دبس مط يت ا لع ل املا سل دا نو ل نوع دس نا نر ا ا

 عينا يف اهنأش ميصاو ناطوالا نيب لصاوفلا تلق تاءارتخالاي مالا نيب جلاصملا تطلتخا الك )١(
 ةنيدملا ىلا تومبلاك وانطولا للان دملاك عا

 فينعلا وش بهذمل اقالخ ملسلاب يأ (؟د

 بورحلاب نايئافتيو نطولا ءازاب نطولا فقي يضاملا يف ناك اك ال ()
 كلذك ىرتاوأ قرنلا اذه: ئرتل هنيدحماو ةيدقلا نيرادملا_ ىف ملختلا تيب لاق نا ها كلل ان 1(

 نامزلا ردق عم ةدئافلا هذه مذع ىلا ةيسنلا, ةدئافلا ةلف عم لوالا يف ليوطلا تقولا ةعاضا
 مولعتل اليصحن لهساو دج ةدئاف ,ظعا نوكسم ليقسسملا ضرادم نأ اننتع رلرا 0
 ةيرابتخالا لمعلا مولع ىرقتس ةيراذنلا بدالا مولع طغستس امرادقبو .كلذك ةبلطلا لع

 كلذ بمس شردت دك ع

 يف ةنكأس عر ىلع كانب ثعبلايف ةباتك جدول رفيلوا يبيبطلا ماعلا فبل أت كلذ ىلع دهاش ربكأ (ه)
 اهقاسيتلا تاعجرملاو ٠ ايباسوا ةذوعشملا تالبعزخو ديتس ىوهسملا بتاكلا مويلا اهراثا سفنلا
 ىلع ليلد اهلك يهو ةاروتلا ةفارع ةياكح هابشا نرع جرخت ال ةلفتسم ةدلاخ حاو رالا ءاقبل
 يعيبطلا لعلا ءيدابمب ةموددم قئاق-ريرقل ىلع ال ةيبرتلاب داتتعا خوسرل نسا يف تاينّته

 وه هنا يف كلذك كش ال نكلو هتايئرميف ديتس قدص يف كشياال دقو "بطلا ملع [دوصخو
 تاللغاو ىلا ذك كرد تالاتم يف كلذ اني 00 نأ 0 عواخم سفن



 باتكلا ةفاخ مرا

 لمعو . عامتجالا قئرا امل كلذ الواو لقاعا عامجالايف وا ةتماصلا ةعيبطلا يف كلذ
 ءوذاكتلا سومانل ةعضاخ اهسفن ين اهما ايلا « ةينانالا » هيف عفادلا ناك ناو ءاّثرالا

 اهنا رابتعاب ليوطلا بذبذتلا دعب ولو !رسق هاقثرالا مت م يذلا ''” لفاكتلاو

 لقاعلا هسفن عامجالاو . عومجملا اذهنم ةئفل ال عومجملا ةحلصمل حلصالاو بدنالا

 «تدارا تي وقو هنأش لظاعت اههم ةمولعم دودح يف الا ماظنلا اذهب فرصتلا عيطتسي ال
 ال1 ةدارآ نعال ايضياءارازطضا دراما كح يف ريثكلا لملاب كلذ هيف حبصي نا ىلا
 كلذ عم ”هتيلاي و ةيلمع ةقيقحال ايساق اماح ةفسالفلا ءال ”وهلاثماةب رظن لمجي ام اذهو

 .تالاح قرا ين وهو ىتح ىرقبتلا دب راسل حصول لح هنكلو عامجالا ةحلصم هلح

 001 2 اضادح هل سيل هلع ناك دخ هل نيل ناسنالا ءاقترا نال
 الا نود هلع هلعو هءاقراة صقر

 ءىدتت : ابسفن ايوروأ نأ تماع اذا مدقت ام لك قف نمار ىذا :كدتع قبب الو

 لوا يف ةليئض ةيعيبطلا مولعلا سمش تغزب نيح رشع نماثلا نرقلا ذنم لا حلطصت

 مالا تيبنتف ةملظملا مولعلا كلت مويغ ددبب و سانلا نيب رشتني اهؤايض ذخاو سمالا

 000 للا ةادللاب ةراثو تاروثلاب ةراث اهناكحأ حو ىف ةرئاو ع

 0 اتا هما طخ عا ام 7 سلا 0 0

 العا روب يعيبطلا لوحتلا بهذم ديأت ام دعب ن الا سا 0 اهرارام

 يرابتخالا سردلا ىلا لايخلا ريجايديف طبختلا نم لمعلا ىوق هب تلوحصو ةتباث دعاوق

 ضعبب اهضعب ملاعلا فارطا طبري داك ًايظع ءانترا ةيعيبطلا مولعلا رئئنيح تقتراف

 اهدحو نالفكتي اهو ىدص نود نم رمي ال ةعيبطلا يف لغ لك نا اهب داري لفاكتلاوئفاكتلا )١(

 ااعصا لتقب ال اهل ةثدحلا اهيابسا لك ةمواقب تايانجما لدلقتو ضارمالاك عاتجالا بويع ةلازاب

 صح عمن لع عحللاو
 مئارش مهل اه ريسلا للوبسلا دوعو ةيعيبطلا مولعلا ىقر يذلا ءاقئرالاو ءوشنلا بهذم يا ()

 عصا امهف عيدجلا



 ؟هأ/ باتكلا ةمتاخ

 تل 0

 ىنم انل اولوقي ل مهسمسا اك« نيطناقلا » نيملاملا ةثالثلا ةفسالفلاءالّؤه 00
 2 ءدبلا دنم اهب لمعلا بجي ناك لهو !دغوا ميلا ميري لمعلا بجي

 ليعلا حعص وأو . هريدقتل هسفن وه هماع يفالو قوقتلا اذهةعيبطيف !دحاوسياناسنالا

 دوعي ىتح رقبقتلا ءدبلا ذنم عامجالا ىنع بلغل ةردقمو ةدارا نع روصعلا لك يف اهب

 هناك لعالو هل ىلتع ال هلام ةجج ةزوصوت قلي مس رج 0

 0 انا ليني هقوفتو العاج اتسيتم أتاها نانالا نال" علا 0
 1 اهب لمع ول عامجالا ةلاح تناكاذام لب . مترثكو ةيندبلا متوقب
 سانلا رظن يف تاعانصلا قرا برملا ةعانص تناك موب. اب روا يف ةساخخلا روصع ف

 ةملعلا رقتحيو للا ًارهيو فيسلاب الا رخفيال ريمالا ناك موب. . اهرقحا ةباتكلا ةعانصو
 ناك الو كلذك ىوقالاو بسنالا وه كلذ نا ىلع انب لمعل ذئنيح اهب لمع واو

 مويلا حلصالا هربتعل امم ائيش لمعي وا ًائيش معي نا ردق »

 ةصقان اهما هيلا اك نورك بهذم ىلا اهب دنئسي ناك ناو ةيرظنلا هذه نا ىلع

 ناك اوس ءايمع ةجينن هيف ءاقثرالا ل جي امم هيف ةلخادلا لماوعلا فالتخال اهتايئزج يف

 ةعيبطلا ماظن يف 2 0 ةيعيبطلا ةعب رشا ف 0 قح موقو - نولوقي ةئثالعلا ةف ةغسالافل] ءالأم 0(.2غ10

 0 مي : دلو 2 0 3 د نبال

 ةينم ا 8 3 2 اذه ىلع ابعلاعت 7 ال أهسفن ا - عئارشلا

 بهذ ةنال الااذه موق اولاق امو ٠ ةريثك هرورشو عاذجالا بويع تناك كلذلو ةمحرلا ىلع
 ابعتمت ةليثم ةينان الا هذه لعختي ةيعيبط ىرخا ةعيرشل ةج ضاخ هذه ةينانالا ةعبرش نأ مولع

 5ك ةملاع ةينانالا تناك *اوسو ٠ ةلدابنا ةحلصملا صو كراشم اهيف اهكراش اذا الا ةعفنملا هذه
 اهايازم اطودبت يلا ةكراشملا هذهىلع ةروسةم يبف ةعيبطلا يف 5 ةلهاج وا يرشبلا عاتجالا يف
 ا ىلع تانئاكلا ليخت ةينانالا تناك ن اف ٠ اهنص“ [ذع تداز اذك رثكأ
 نع لب ريغلا بح يف اينافت وا ةحر سيل اذه ؛هلعو اهسفنب بح اهإوس ةحطصم ريفوت ىلا اهوعدت
 ةبلك ال ةيئزجةيصوصخ فورظ يف اًنايحا ةوسقلا هذه لاعتسا ىلا ٌرظضا ولو ةرورض

 يهو ةموصخ نيب ءاقبلاب هل يم اهدحر عدا مل ةيندبلا ةتوق نال ضوقن) ناك هنا مجرلاو 5 ا

 ةوفلا هذهب ةقوفت



 كاكا ةياع مود

 ريغ لتفو مفانلا ىلع ءاقبالا يف لحنلا ةعي رك يعول” «وش » ةعرش مهملع انقلطا

 ةرومعملا يف رشبلا رثك | داب نا بجول لب . مرخآ نع اوكلهي نا بجول "7 مفانلا
 حالصل لماعلا مسقلا نال مويلا ركف قرا يمارم ىلع اًبطنم عفانلا اذه رابتعاب اياك
 ظح نم ةيرظنلا هله نا الو فيفطلا نود الا سيل ةيقارلا دالبلا يف ىتح ممتجما

 اهيف سيل حصا ةيلمع قرطب حالصلا ىلا عوفدم عامجالا نال ةنكمم ريغ عاهجالا

 ماقم تروكي نبا انيرد امل ةعيرشلا هذهب لمعلا نكماولو . ريذبتلا اذه نم *يش
 دحاو وه الو اعاد حلصالا 0 رق 21 نال ديفا عزانتلا اذه يف هلاثماو « وش »
 4رفإ 1 لك يف

 0000 01| ا ىف نوراد بهذم ىلا دنت هلا دين هعزو عزي و وش »و
 باتنإلا اذه نا هيأر نمو . ضيا يعانصلا باختنالاب لب طقف يعيبطلا باختنالاب

 نم ةياغلا غابي نا ىلا لقاعلا يرشبلا عامتجالا ضرغ نوكي نا بجي لوقعملا ريخالا
 يف قفتم وشو 0 لكبإلا ةغلب هيمس اك «نامريسلا »واىمسالان اسن الا قلخي مئاقئرا

 عامجالا ةعيرش نا يف « هشتت »و «روهنب وش 8 نيناملالا نيفوسلملا عم كلذ

 ”للسانت منت وا لطاعلا لتقتف ةمحر الو ةقفش فرعتنا بجمالاهسفن ةعيبطلا ةعب 00

 ىجري ريخ ال نيذلا لتقو جاوزلا ديبفت بوجو ىلا بهذي وهو يزيلكنالا (وش درانرب )وه (1)

 عفن ا دوعي الو ةيتلتلا اهفيظو يضفت نا دعب ةنم روكذلا نا يهوريختت ال ةعبرش للا يف (1)

 نرا الولو ٠ اهرخ 1 نع اهلتقتو اهب كتفتو ثانالا اهيلع موقت ريفقلا ىلع ةلاع مهصت لب اقلطم
 تضرفن ال اهب ينتمي ةلعج هل ايهش كذغ دب ناسنالا دجو اهروكذ ىلع هب تنض يذلا الع
 ةظفاحلا نال اهروكذ لعةيندبلا ةوقلاب اهنانأ قوفت ظفح تناك ال اهتدئاف لك يتلا هذه اهنعي رشب

 ريغلا عم عزاتنلا اذه يف رقهتنلا ىلا وعدي فوقو *يش لك يف
 وا دقلا وا لاهتا نوكي دقف لاوحالا لك يف عاتجالارظن يف !ًدحإو سبل هيف بوغرملا لطالا (؟)

 مولا ةحناص ةندج نوكت دقو ةيلقعلا ةليحتا وا ةيندبلا ةوفلا بناج يف نوكت دق ةّوقلاو ”هرغص
 0005 000 21 ليعلاو هيفعان مي رظت ( وش ) ةييرش لمع كلذ لكوادع كاذ ريغ 0

 ةتبلا قئرب و فنقو الاو عاتجالا

 ةيبرعلا ةغللا يف اًثيدح ةروشنملا كلذ يف يسو٠ ةمالس ةمدقم علاط (4)



 موو كاكللا هعاخ

 00 ل ةزع يضاملا يف ر هيلع تناك امع مسجلا قرفلا نم هيلع يف ام ىلع

 نع لزانتت ال يهف يضاملا تاهرت نم اريثك اهرجهب ناك امنا اهءاقثرا نا

 30 عوججلا قحب موي لك ب كترت يبلا ةريثكلا تايانجلا ىلا رظنا لب 2" اهاضرب
 عئاش وه اك 27 ناطوالاو 2"” نايدالا يمارم اهيلع ةمئاقلا ءيدابملا هذه ”يِلع تحن
 (*) اهب اًمات احالص حلصيال عمتجلا ناك اذا ٌكلذدعب برغت_تالوز آلا تح سانلا ني

 د
#* 

 يقرشلا نا لوقلا انمزا هلك كلذ ثيح ع نم الع اراقن عامتجالا ىلا انرظن اذاو

 ,هماع نا.يا ملاح مويلا ىتح همولع يف وهو . ةدعال ل صاخ عون ىلع م ويلا هيف

 اذه نع ابنيلطت ف جرت ال ةكردملا مرلعلا هل نا( سرانلا و ل 0 0
 ابمستقي وه لب : اطل معال يباجما ال ةعفنملا ماستقال يبلس كيرش عايتجالا ينوبف دحلا

 انينثتسا اذاو . لخادلا نم اضراعم اهليبس يف موقيو جراخلا نم هيلا اهدورو يف مغرم
 مهاوسو ىندالاو ىصقالا قرشلا لها مويلا لمشي مكحلا اذه نا لوقت اعون نابايلا
 ولو . يتارلا يلمعلا ملعلا يف مويلا اهل نأش ال يتلا مالا نم مهدوجج يف مهكراش نم

 انلوتع ىلع اننطإوع "غتو انيف ضبني ىرعلا اذهرتني كل ئد ىلا بيكي صاخ رعت كا

 ةيعاتجالا انهاخف يف نع 0 0 انديزتو

 تازايتمإو ةفيخسلا اهديلاقل نع لزانتت ال ناكي ريمالا دعب مويلا مالا ىقرا اهنا جم 2انيلكت الا هول ا

 كلذ ريغو جونتلا ةلفحو باقلالاو نايمالا سلجشك اهقاعا ىل ىلا لمن 0 لا نم اتموكح
 مولا تدي نق ةيعاوجألا هررلا ديب اكو امج الص 2 تادانا

 هنطأ رزاجو قدر ل حياذمو اناا يق ةدتفتلا ع ناويدو اسنرف يف ىفترإ تدم ةحذم 0 ند 0

 اك

 ةيخالا لبحي ماصتعالل ةيندملا ثوغ مويلا ةموبنم يف اك ناطوالا تادص يك (؟)

 تي يف 0 وأ ململا ما.هالا يسمي ىنغتت ويلا ى 5-5 اندئا ارجو حالصلا اذع وجرت 0 0

 يف نيفاتخلا نيذه ره فل وم عيمم ملص لهو هدفنا ىلا انهارع رع 1

 نرقنتم نين واعتم نيوخا هميف انو 0 نأ بحي اهو نيل نيل ذازغلا نقي ذيبان لا داقنعالا



 باتكلا ةماخ 4

 57 27 ىلا + داك ياازطلاو هم لاا قرنا 0 ةطلسلا

 عاتلا نأش لا هعراتلا يف هن أش نكي لو وص قفار نكي لف ! ارو د كلا 1

 تانالللا نسؤا كح يتلا عئارشلا عارتشا كي قح هل نكي و ئزشلو عاق

 تناك دقف كلذ عمو . اًتلطم يبدا دوجو هل نكي مل ةلجابو سوست يلا نيناوقلاو
 اهدجمناباو اموهزيف اهاع مئاقلا نيدلا امسالو ةيمالكلا مولعلاو ةيفلغلاءيدابملا كلت

 "00000 0113 اكلت لكرثا نا كك ى رت مويا رشامل ناواخا لب
 نع انفرصيو انعمتجم يف انعزانتي لأ زبال انتامح يف انئياغو الفاف اخ اغو انام

 ميلاعتلا ديؤت 00 ا تفاركملا نأ فكر اضع انضمت قير ىلا :اتفقدي و انثواعت
 ظل بعشلاىلع اهب سمطتل ''”ةصاخل ا دهاعملا امل ميقتق تارهاظملاو ةوقلاب اهيلع ةينبملا

 اب رصتني هنا فك هسفنن لهاجلا بعشلا اذه ىلارظنا لب "7 هيلع ءايمعلا ةدايسلا
 لوقلا اذهيف اكةءتنهتما كن اكك يلع ماق هاهج نم هجرخت نا تلواحناف هسفن ىلع هاوسل

 نمنع وهف هنصت ناف ةبرتمداتعا ام نا هرملاو

 ةياغ ثيح هكولمو وتاموكحو هممماب فيخسلا قرشلا يف ال كلذ لك ىلا رظنا
 مويلا كلاملا قرا يف هيلا رنا لب . ) هعمتجم يف ةياغ لك قوفت مولعلا هذه لك

 ل١ اند 1, اير ل اكلطم اهيف ذب ةدغارلا ”تاموكتلا نوكي نازومي ال ةييدلا دهاعلل (1)
 لامي ةداغملا تاموكحما سرادمو ىوهت ام ىلع صاخما اهلامب اهديشت تاعامجلا قرووقح نم يه
 اذهزو بكت دحإو نيد نم 0 ةمالا كاك ةينيد دهاعم اهيف داشت نأ زوجي ال ةمالا

 رهدهاعم يف ملعب نأ بجي نيدلاف  نيدلا م اعث ال ال معلا ميلعت أهنم ىل والا ةياغلا نال مس لاحم

 دا دديرعام م ال ل حا نا زوجي ال تامو 4 1 ارت ماما

 اللا ل كلانا ع تاكالالاو ةكرتتم ةدغإو ةيعاتجا حلاصم يس مسمجن نأ اهناابلطي
 « اهيمار داما تكلا ادم ف 6 ةركملا رثكأ ف كلذك ق 0 عينج ل و يو

 اهرصنتو قح ريحا نم اهدالب 2 ةينيدلأ تاكيح] براخحت مول ١ ةيروهحلا ةيوسرفلا ةموكحلا غ0

 اهراخف ٠ اهذونن اهب رصنت انهو امومس عرز مواةل كانع اهنا عزن ٠ ضيا قح ريغ نم قرشلا يف
 ا لاا ردا نم ةئيطعا ا انه اهوضتحتو ةرداصملاب ال جحصلا| ميعتلا رشنب 4 كاع

 هداك تر يف ردص+لاب ال

 دحاولا اننطو يف ةيعامجالا حلاصملا ركذت ١م و ةعماج لك قوف لازت ال انقرش يف ةينيدلا ةعماملا (؟)
 ةبب دالا انتاباتك يف ىح ءيش لك يف اننيب اه 0 2 هلا واسلا 0
 مالسلاو اذه لع ةالصلاو ةلديمحماو ةلمسلا مالك نم ةياتكو لخت القف ةيسايسلا اندئارج يفو



 مسوغ ىاتكلا ةمئاخ
 عزانملاوةدرجملا يار اا ىلا ةيداملا ةيلمعلا نيدلا ةياغنع كاذب اوفرصن اف . ةيفوصلا رظنلا

 نيدلاب هل ةقالع ال ام ىلا ىتح اهللع ةماقملا ةيبدالا لدجلا مولع رئاسو ةيرظنلا
 ناك اكةيربرقتلا ةيفصولا هتطخ نم بلقناف هسفن مترعش ىلع ىتح كلذ ل حو.”اهلطم
 ”هرثكا راص ناب هيف اولذتو ةيهاولا ةيلايخلا ةروصلا هذه ىلا ةيلهاجلا يف هيف بلاغلا
 احدم مهقالتخا يف مهقارغاو مهفلزت يف مهسوفن لذ ىمرعو ملغ يف مهكتمم لاح ناس

 ةعل رش مهعمتج يف مهتهجو تيقب ولو . مويلا ىتح نيرقبقتم اولاز امو اورقبقتف امذ وا
 نم موقي ام "للا ءاتئرالا . 20 لئاب ماريو معانا ياعسل

 مل عضو فن ميكحلا عراشلا ناريغ 277 مايالا ىلع تدمج ةيعامتجا هني خ7
 ا هتايحيف هئارقيف اهاتا يتلا اهسنن خسنلا تان اب دوجلا كلذ نم جوخ

 كنياكاالو (نياتينوجالا نانفرإلا ل || وحأ يف عقو اوس ١ ةفسلفلا هذه حورل ناك دقو

 ىلا ىتح ابوروا تناكدقف . بيرقلا يضاملا ىلا رظنا لب ديعبلا يضاملا يف فوقولا
 اهملع نولوتسي و ةقلطملا ةدايسلا قحب اهنوكح ءارمالا كلم ( ةنس 19١ ) بيرق دهع
 تناكو . جاوزلاب وا ثاريملاب اهنومستقيوا اهنومضي و كلم ىلع كلاما يلوتسي اك

 رادملا بحاص مشمتل يبااو يمالسالا ماعلا فارطا نم رانملأ ةلجم ىلع درت يتلا ةفيفحلا ةلئيسالا نأ (1)
 ريخأت زاوج لثم نم نيدلا مهف يف موقلا رقهقت غلبم ىلع كلدت ا رطضم اهياع ”درلا ةقشم لاضنملا

 ةدعو ٠ راطفالاو سيلا بورغو ' ”يرلا يف جرفالاب هبشتلاو * متوم نه ققتلل تيملا نفد

 ةحاباو ٠ ةيفوصلا دنع ئزجتلإو ربقلا باذعو ٠ دجاوتلاو صقرلاب هللاركذ زاوجو ٠ ةافولا
 يأ ةلئسالا ن . + كلذ ريغو ٠ ةلجلا .ىم دحإو يدع نم ةوعام ةلعم الأ 4 هذهو ٠ كَل ءانغلا

 نوبقفب ماو اهنه ن ناكر وخر تارقلو رربف يف يلا ماظع اذ برطضت

 لاخ ةناولوردومجلا نكاد ةنوملا نيناوقلا لكك ةنكلو منا د نويلوبان نوناق 0

 را ماع دح اياوبلا ًاهيالذ اعيدب مايالا ىدم ىلع هربوحت لعجي اه ةينيدلا ةغبصلا نم
 نم هلاراص ابو 0 ةكبترملا تاماظنلا نم هيلع لخدا اب مويلاوه لب كلذ تيلايو

 يهدي عاجالا لجر ِق ديق مالكلا مولع رئاسك ري فتلاو ليواتلا ف جرخإ ىلإ ءاىتل الإ بوجو

 هك عاتب

 00 ةايملأ نع ا ارسل 0 5 2 70 مديق ذا

 د دما ند هيي لف فعل نا ةعيرشب مثديقي م ةنالل ا

 تكفل يمامبلا
 خه



 باتكلا ةماخ ناي

 | دا مات ضب اتنطو اذا ةقيقملا نأك ميدقلا ثارتلا كلم
 نم رايتخالاو لمعلا ىلا ءاجتلالا نود ثحبلا يف مازنلالا اذه يف اب كيهانو

 ل دكا هيلع لبسأ يش *. الو بارغالا "بح لع هتنب رتو لمعلا دب وعت

 لوقعلاباحصاو ايزنشا ايلا ىرتخلا ايف ةيداملامولعلا يفىتح ةيقطنملا تاطفسلا

 نوفرصيرو ةغراف ثحابم ىلا مويلا ىتح نوليمي مهما فيك ةبطاق ةنوكسملا يف ةيقارلا

 تازنلالا نم اهنوريعيو ©') ةميدتلا ةيبدالا راث الا هذه نع بيقثتلا يف مهناقوا نما

 دئاوف عامجالا اودافال مهءاما اك لامعمالاو 22 ةحفيضلا مولعلا ٍفهضعب اوفرصوأ ام

 ليلضتلا ةدايز نم امهوقوو ىصحن ال

 لك لوانت لب ةيعيبطلاو ةحيحصلا مولعلا ىلع ةدرجلا ةفسلفلا هذه ررض رصتقي 5

 اهسفن نايدالا ىَّتح ءيش

 ةعاجالا ةانلجوا 0 1 ما انك نارا هيي رش الاثم كح
 ا سك ماابي يف 0 د د مارعا لإ قرح ىلا“! ”افرعتلا ةلتخأ

 ةيئزملا ماكحالاب اًصاخ اماهها تتها لب عئارشلا عي ل 0

 ةعل رش 4 هذه نه شو . تا تل ل تعضوف

 00 كحل اذه نم أممف جر ! مل اهسفن ةنحلا نا 00 ةيدام ةيلمع

 سايقلاب مهاوس ل امارولا تحلص ابدلع اهعابتا ىرج املاطو..كلانه امرا ىل

 تاكد نع رجول اذه هي يبن *يش لك نال رودعلا كلت يف رشبلا ةلاح ىلا

 اهوقلطاو ةيمالكلا مولعلا ىلا اهم اولا ةدرجلا اهحابمو ةيضسلثلا نانوي اا مولع مهملع

 نم عوتلا اذه نيكمت يف اهرشو مهني عدبلا ترثكف ركألا هتقلا اوعضوو نيدلا ىلع

 (« بشخر اطنق ىلع سبد مرد 3 لخلا يف اك يبف هدئانللا صين اخا اهغ دعو اذا, (1)
 ل 00 1 رك رجا الا او ةمحضلا مولعلا ف عوبلا تح نيلغتشلا نا تللع اذا: (5)
 تناك يلا ىربكلا دئاونلا تكردا كلذ نع تيحن ينلا ةريثكلا دئاوفلا د
 هيلا يدوي ام ىلاو لمتلا ىلا تفرصناول ىوقلا هذه لك رصانت نم عاتجالل لصحت

 00 ا كاك نإ ىلع ةكيرشو - ةافوتسم ريغ اهتكلو مبا ةيلع ةيذام ىنوم ةعيرش (9)
 010 اندلا ةايحتا قم رنكأ يلاحورلا اغلا ىلا ترظنا الجت يفااهنا "الا ةيلك هلَوْضا نيتعت
 : يقيتح يتوناق يدام ىلع يعاذجأ ماظن اهناف دمحم ةعيرش



 أ باتكلأ ةعاج

 يل لقو ةيقارلا ىتح لوقعلا ىلع اهناطلس ىلا ر ظنا مث ةقيقحلا نع. نيلاخل الك ىف اعدل

 ةالضتو عامتجالا ىوقل اريد اهلج ف تفلأ 0 ةيبدالا لب ةيلمعلا !هتعفنم يف ام

 7 دحاو نآ يف لقعلل
 ةعوضوملا م لاعتلا نم اهماعيئب ام لكو هفسلفلا هذهىلع ءاضقلا يف كددرت للقنيو

 فراغ كر عا فوقولا بيسلا تناك اينابجدع ال

 لازي ال اهنيطو . مويلا ىتح ديد ايف اهرئا_ لاؤي الما“ دع انور "20

 ايلي فالس قانا اهديبأت يت ناك اوس: اهستن .ةضيبطلا انمولع ىلع ىتح 035

 اعاناع ينصوو '' ” يغفل ديقعت لك اهلع انلاخداب ابمبف بعصن مويلا ىتح لازن الو

(000 

 ناسل ىلع اهلعج ينلا « ناتسور ) يواسنرفلا رعاشلل « رالك تنش ) ةباور ةنثدحا يذلا طغللا

 اودقوأ يح اكيريماو اب وروا يف تدالل لاع تماقأ انا تنك اهدولج ضانلا نلار تالا

 اهيف رحنلا قبس اوعزانتو لاوطتلا 0 اه اودقعو ةيقربلا كالسالا اهب اولغشإو دوفولا اه
 نم رثكأ اهب مسفنا نويسيرابلا مهاو ٠ اطافطال ةيقرش زوجي لك تاياكح نم كم

 موسدنملفغو قرغلاب مثددهنو مثربن ىغط اذاورغ الو ٠ نافوطلاب سيراي متنيدم قرغب مماتهأ
 ليسلا نم مباتك مالقا نرم قفدتي ام ماوه اب ةنع لغاش يف مغاف هنود ةطيحما ذخا نع
 لام هليبس يف مويلا نقي ال يذلا فراخلا

 ضرما لعضرخلا شرد مولع ضرفي مهلعنا ب يشن اطال ناخ بطلا كلذل "الانم ذخ
 زي زاوج لع لوصحلا ةيمالكلا عولتلا ةداجا ىوس ردع نمانلا نرقلا ىح مه مل نكي 0
 طارقبا بتك نورسني مو ةعماجملا وا ةسردملا يف مهتقو نوضقي !وناكف ٠ مهعاتصب لمعلا مل

 ةنبدلاو ةقلتلللائدابللا لك اهوتطلا اف ةيطظلا ناسخ و اهيل دوي هضم كا
 ةيل دمت اتايغاشإلا لع بردنلا فب مهقو نوفرصي !وناكف ٠ اهدساف !وحلصمل اهنوقتحم مهنا ال اعم
 ةصيوعلا ةدقعملا ةضيزعلا ةليوطلا ليحتاو ةرعقملا ظافلالاب ةنوقمي باطقم اهوداجا اذا تح
 ةءايس هسفن ينيدلا ةعماجما سيئر دي نم ابطا اوهسو لافكأ مهنا رذئتيح !وربتعا مهلا لع

 ٠ مويلا ةروماحلاو انتاضق اهدلقتي اك ةويشنلقلاو ةبحنا |ودلقلو ةفقاسالاو ةنهحلا ماسي اك ةينيد

 مولا تيريعك ناشوم اذ ناسل ةيارذو: لدج لام يا فرخ لع لا
 اندهع امو ءانعلا“ نم اهدييات بجوا ام مييلع ينخ ابر مويلا مولعلا هذه ىلا نورظني نيذلا
 ريغ لئاوسلا يفن لثم نم ديعمي رضاحلا ةيع ةعضاو انل ودبت لئاسم اهتبجوأ يتلا تانحاشملاب

 | ول ]هاو وعملا بحدت ديباتو يوبحا ءادبملا ينو ىوقلا لوحت تابثاو نزولا ةلباقلا
 نيهارب لاعمال نايل اعذب أت ف مهله 1 ؟نييفيطلا فاول غاز ورك 3 يف مويلا دعي

 ةفسلفلا كلت لون ىلع ةجوسنم
 مدعل ةئمو عدتملبا لبسلا كولتلا ف مالكلا ءابلع محن ةلطحن ند نم ليصأ ةنه ديقعتلا اذه 020

 مولبلا من فيزا لع فول املا .مالكلا قابطنأ



 01 انيلا اهله

 يل لقو دشر نبال تفاهتلا تفاهتو .يلازغال ةئسالفلا تفاهم نم الصف أرقا لب
 ةيقطنملا أباضقلا ىلع ةماقملا ةيلدملا ةميقعلا ثحابملا ىلا كرظن تنلا لب 7 مهنت اذام

 ةمياس لوقع نع كلذ لك ردصي نا زوجي ناك نا يل لو
 ةيلاحتسا ةيفاخس لئاسم يف ةمخضلا تاراجملا ةءارق تعطتسا نا لواح لب

 ! نايذهلا ٠ 0 كلذ ناك اذا يل لقو ةيمي رحو ةيليلحنو

 ىوق لك ويف علتبي داك ىتح مويلا اط يذلا فراجلا ليسلا اذه ىلا رظنا لب
 لالا ادن[ نم هنا لوقعلا .يف اخضار لازي ال هيف داقتعالا نا امسالو ناسنالا

 اهسفن ةينيدلاو ةيلقعلاو ةيفسلفلا مولعلا ىلا قرطت ه0 تيرا افبا قاع لو ةيقارلا

 ةعوضوم صيصاقا نع ةرابع و اًدج مويلا اهقوس ةج ارلا بدالا بتكل يس هب ديرا
 للا ع لك ولولا تاكا نسمانالالا 0

 رارس ١ لا يحس ىلا هي فو لم 2-2 اذا ي/إ 0 0

 1 6-5 0 00 ةد 3 تاذللا لك اهداعت ال 0 ل 0 2

 ا نوتوينو ةيهملعالا ةكرشلا فشتكا ار لبكو"ضرألا نارود فشتكا الل ٍليلغو يونلا
 ةيناومج ذل يهو - ةينامسحما تاذللا لك اهيهاضت ال ةيلفع ةذلب اورعشةيبذا< | 5 فشتكا

 اهليبس يف توللا بذعئثسا مهضعبو ةيرفعلل اهوضرعو مهسفنأ وسن 3 ىتح -- [ضيا
 يت> نيمدقالا مولع اهيف |وعج 5 6 مهنا يف نوهأشتي س لاطوطسراو طارقب|و انيس نبا 0

 1 مهتسلفو نيمدقالا مولع عج سيلاطوطسراف 0 ٠
 رك اذ نركلا قام كيتي ةارث انيق هلل ةيوستلا بعكلا ف تاضقانملا ترثك كدذل نيابنلا
 0 كارتشالا *ي دايم لع عايجالا ماظن عضو لواحت 2 1 اتيبو ةثرحأ] تاوقلل لاجمل جم ميغلإ

 ةقرللا قلتو ةيليلا ةمولمل كناك ا١ ةّيلقلا كلو قاقرتسالاو ةرثالا ناطلَس ديدي 7 78
 ”"|ذف اذهو ةنسلفلاب تعا اهلق وهو ٠ اًيعيبط هلع ةلعج ىتح يذه ةنككو ميدقلا بطلا عج طارقباو

 ”ه وم لقت ند هذلا ساس قوف ةعضإ مظع 3

 ةفسلف ىلا لام ةفسافلا فو ٠ نينت الا ويف عج دقف عم مب لا ظ رطقراو ف :درعلا طارقبأ و اك

 كبل وم سول دانا قلك رطبا
 رايطالاوناويحما تاغل مهفو راختتلا قاطنتساو ناليغلاو تيرافعلاو ”نجماو نيطايشلا تاياكمت «؟)

 ليلدب مالا قرا نيب ينحرشبلا ىلع !لاغ عئابطلا يف قبرعلا بيرغلا يلا ليما اذه لازي الو



 مع كانكلا كح

 كح 200 ةييماذلا دعاتلا ال تدشو ةلذتملا ةفاحشلا تحال لا اح
 ةراك لع لحال ةرعاغلا ضل رد تخل تيوتا تارطلا مولعلا هذه لك تراص

 يلاو دينملا ؟سودلاب ماههالا نع ركل ة ةفراصلاو هرصق للعتقوال ةعيضملاو هلغاشم

 ةبملا سيليف مامالاو فوسليفلاو ملاعلا ةعاضب اهدحو "”ةضيب لقت الو اخوك ديشن ال

 هناك ةلاقخا هتشم ىف ئداهتاو ةماعلا روكي و ةوسفلقلا فركو تان
 ةضق كا اذا نيح لاذباو لطاكلا ريم وس ةتح تتم 8 ردت

 وه ذا ءاشام غوري نا هنكمأ 000 ةيررظن .ةيضق نع ليلعتلا داراؤا ةيق ديلا كار
 ىلا امهناهرب يف ىياكيملاو يضايرلا دّيقت لقلقتملا هناهرب يف ديقم ريغ

 يف فولالا تام تائمب دعت ىلا ةريثكلا تافلؤملا ىلع ةيلامحا ةرظن تيقلا اذاو
 عايض ةيقازلا وتلا زك اهيفتف رع امونة دالا ةيلقفلا ةينشيلفلا ةنلتكلا تا 7
 كغ اب فارصنالاو ةغرافلا ثحابملا ىلا ليملا نم عئابطلاو لقعلا يف اهببسب خسر امو

 ناك اذا ملعا الف ريرغتلاو ليلضتلا نم ةيعاّجالا رومالا يف ههتثدحا امو ةعفانلا مولعلا
 1 م

 يذلا انيشاننالو ةفسلتلا هذه انثروا فلا وظشرالااريثك اننع نكت نا كل

 يف .15 ةينيدلا "نترادملا .نع ادعو - ابروا يف اهدهع لوا ىف تناك 5 تاعماجلا نع ادع 0
 ملعتل ةماقملا ةيناملعلا ىتح ىرخالا سرادملا ناف نيمملا مصاوعو ةكلنكلا ةمصاع يف مويلا
 ذيملللا اهب فرصي يهو مولعلا كلت ريغب ءانتعالا ةليلق موبلا ىتح لازت ال ةمزاللا عولعلا بعشلا
 ةخوننم غامدلا لتثم ايندلا ىلا جرخي اهب التما ازا ىتح غرافلاب غرافلا وشحيوهو هبابش ةرهز
 ارطب ذك "بون كل فصب كلو ٠ ةقئيه' رس |(اةلبسلا احا ردا ف ا 7
 « ةليضنلا ام كاردا أمو ةليضنلاو » الثم كل لوقي مث اعي دب اتصوانايد مار و نوعرت سو ايكو

 اقالطا ةليذرلا ديدحت يف رمالا هيلع لكشي مث ةليذرلا ريغ انا كل لوقيل ةليوط تامفص اليو
 اذه نا اععاشنم كل لوقي 1 ادقم كانه رااع هين اا در *يثلا يف يه له ه اهيصخنو

 باح ال[ نم كانه مرح ,١ ىلآ نلف لينال ومر انه ا ينعي تييلا

 دني 0 وا دانإ دع 1 ةداملا خاسواب خاستالا نع جفرتن ال موقلا حالطصا يف ةيلاعلا
 تافادعلا لع نكلو ٠.٠١ لتعلا ض وري لا وهو تارشلاو ناو تالا ل

 الاو اير شو الكا اهلك تببيل ةايحلا نا نولوقبو كلذ مهعانم دنع نوضرتعللا تي ام عرسا ام 41
 ٠ ضيا قرا ءاذع بلطي لتغلاف ايدام ك[ذع بلطتي ىدبلا ناك اذان فيناوع داع 1
 تاللايخو اًمالحاو هاهوا لفعلل قيقرلا هاذغلا اذه نوكي نا بجوب ال كاذ نا لوقن *الؤطو



 نئاثكللا) ةمئاخ م

 21 ضيا اهسفن ةيرابتخالا
 بلغ ىتح"* سيلاطوطسرا بتكب انيلا تلقتنا يتلا يه اهمولعو ةئسلفلا هذهو

 رئاسو ةينيدلاو ةيبدالاو ةيلقعلا انمولع اهملع انينبف ةيسيلاطوطسرالا ةفسلفلا مسا اهملع

 لازي الو يش لك اندنع تجزام ىتح انيف تخسر اهئايرظنو ةيعامجالا انتاماظن
 مويلا ىتح انلقع يف لمعي اطوعفم

 انرظنو مويلا ىلا وطسرا دهع نم ةدوصقملا اهتاباغو ةعوضوملا مولعلا اني رحم اذاو
 لجاب ةقيقحلا هذه انل تربظ ةفسالفلاو ءاماعلا نم ”هدعب اورهتشا نيذلا ثحابم ىلا
 نم اهنا ىلع ةيفاك ةلالد انلدي واهتقيقح نابب نعينغي مولعلا هذه ءامما رك ذ لب . نايب
 نم ةدافتسملا عبطلا تامولعم نم ال ةيدرجتلا ثحابملا ىلا فرصنملا لقعلا تاعوضوم

 فدارم وه يذلا هسفن يعيبطلا لعلاو سفنلا معو يملالا لملاك سوسحملا يف ثحبلا

 درجتلا يف ةيلقعلا مواءلاك و ةللالا مولعلاو ةيلقعلا مولعلاو ىنعملا يف مهدنع يملالا معلا

 مالكلا لعو قطنملا ليك !ًءدج ةريثك ةيعرف مولع ةيلصالا مولعلا هذه نم لع لك تحنو

 نايبلاك بدالا مولع راسو يندللا معلاو رغصالا ىتح ريك الا هققلاو توهاللا مولعو

 خا يتاعملاو عيدبلاو

 000 7 اطالا تناك تح نانؤيلا دعب الذلقتسا مولعلا هذه ناخاحا ةنقو

 اهعورف تدازو كلذك درجت تدازو اًضيا ةيرابتخالا مولعلا عورف رئاسب ةطاحالاب

 عمو ررقم مهلع يف ماظن اط ناك ةيعيبطلا ثداوحلا رئاسو ةيوجنا ثادحالاو ةي وابسلا مارجالا (0)

 ماظنلا ريغتي ناريغ نم رومالا ضعب يف ماظنلا اذه الاخت لسعلا مهلع بعصي نكب ملف كلذ
 ا 1 لا كانا عاقب عم الدع نطرالا وأ ىومشلا ةكرخب, فيقوتك هلك

 درع ةرايع يف ايتك اهيف كرتو هرصع مولع لكب طاحا دقو ٠ مهسيئروا ةنسالفلا خيش ىبسو (؟)
 ًلايجا اهف لغتشب كي رشا ا كيارع انككوا“:( جراف » ةيقتح ةيدنيولكسا
 رلبك يتب دقو ٠ اهنفن ةويحصلا مولعلا يف ىتح اهاطخي نا رساجتي الو اهيلع ينبي وهو ةديدع
 اج حاردب نا رساجتب الو ضاودلا ضبكوكل ها ةكرحأ نا ىري ةنس ةرشع سة

 ةريدسملا واعضرا ةكرحم امارتخا



 و مارح

 هع بس لو ذينات ناو ايي دقن 3: ف با عج

 مو باتكلا ةمئاخ

 اهنق .اولقتناو ةببرغلا بابسالا هذه رغت قالو لجو . كلد:لالخ نم اي ان
 يف مهمئايرظنو ةيفسلفلا مهمولع اوعضو انكعو ©ة1ييملا تلاع ع يا
 ةرورض صقان وبف صقانلا لع يف امو ةصقان ةبقارح ىلع عامجالاو نيكل

 ةناضالا ناب اكدحاوا:ضوسحلا ىلا الس هب ناولو كلاذنع مهنم 2 3

 مفدل هل تناك يلا ةيرابتخالا تادنتسملا ةلقل هنم ةداغتسملا ماكحالا يف لا تسيل

 امم لثملاب لثما عفديف اهسنن مالكا مولع ىلع ليروعتلا ىلا ضيا هسقن وه رطضيف مثولا
 (2) ماهبالاو ةبارغلا يف هيفلاخم مالك نع ارث قزخ دل اب رماة هنالا قط
 نيتدرجملا ةياغلاو ببسلا ىلا وكلا يف مهحابم يف اورظن ميدقلا يف ةفسالفلا عيمجنال

 . مقاولا نع امهب اوفرصناو امهوكردي ملف سوسحملا نئاكسلا فرعت ىلا ال

 ديقملا رظنلا ىلع درجلا رظنلل نيمدقالا مولع يف ةبلغلا تبتنسا بابسالا هذبلف

 اظن :ترجعاو راخخلا مولع ىلع مالكلا مولعلو ةيداملا ةكمأا ىلع ةيناحورلا ةفسلفللو

 ةيقارلا لوقعلا انف تقرغتسا يبا ؟) ةيلاعلا مولعلا نم اهروعوو "7 اهعوضوم ىلل
 مولعلا حور بيرق دهع ىلا تتابو اهاوس _:رع اهتفرصو اهاوق اهيف تدفنتساو

 عمسف مويلا انل ودبت لازت ال 5 ضارمالا هذه رهاوظ ةبارغ ةدش نم هاري نراك اعالضف

 ةظفيلا وا مونلا يف ناك اوس طغاض الو سو يئثرم الو ىريو روظن٠ بطاخم الو ناسنالا
 ورك لازي ال يح انرذع ام نكلو ٠ محلا لاح وهو اهنع رمت ةبيرغ "الاعا ًئايحا لمعي و
 رثكأ ”قحاَنيلَع ليما اًواش تغلب ةيعببطلا مولعلا نا عملئاسملا هذهيف نوطبختب موي'ا انئاملء نم
 00 سك و : *الجغل انا ىلنا ض دار مالا ملء نأ ايس 0 تةلقخلا هذه

 ( حاور الا قفن )نع برغالا لوقلا اذهب اناتأ ىتح فطنقملا ةصخش ام ثعبلا يف ثيدحما هبانك يف
 لوقلا اذه لاثماىلع بلغ ال اًيبط كلذ عم ناك ولو ٠ نييعيبطلا ءامطعلا نم ةنأ عم

 اورجولغ لك يق ذعيح دصتلا موزلل ضيا ةياغلا ىلا |آورظني ن : ١اورطضا ءادبلا ىلا اورظن ال 602

 فت يف اك ماعلا اذه.ءايثا لكن نا عم ضبا درجتاب اهيف اوضقو ٠ ينن ءاديملا يف. مارجم اهيف
 ٌْ ورم الإ ةياع الو ةقلطجن ةعيبطلا يف ىلالعت اذ هضاب

 ديصتلا يلقاملاو الربا عما (9

 ساو مولع ىو يو ةيلتح مولع اهنا دكا لج



 باتكلا ةمئاخ غم

 كلذ ىلا رظن لب 2'” ةيساجلا روصعلا يف ةيشحولا مهلايما 'هتجسن ما "7 ةيجولوئيم
 نايدالا دهع نم لب ثيدحلا انندع هيلع انينب يذلا 39 ميدقلا يبانويلا ندعلا دهع نم

 17 نوسكلالا# <*) ةنوكسللار ثك ١ ىف ابي رقأت ينلا مالا راظن يف ةاحوم اهنا دقتمل
 عبطلا تامواعم حرم يش ام رثك ١ ةيداهتجالا لقعلا تاعوضوم نم مهولعرثك ١
 يف مهنكم مل ىهالا لوا يف مترابتخا ةلق نال مولعلا هذه مهدنع ترثك امناو ةيريرقتلا

 طب رن ينلا اهبف ةيقيقحلا ةبسنلا ىلع فوقولا نم مهف ينلاو ملوح يتلا ءايشالا فرعت
 مه ودبتق ةليوط تامزالتملا نم ةلساسيف ةريثك انايحا اهمئافتخال تاببسملاب بابسالا
 لوقلا لهجلا اذه لايخ مهنف بلغف' *”ةلصتم ةطبارتم يثيح ةلصفنم ةك انتم اهمأك
 ىلا اورظنو 2” طباض تحت اهلاعفا يف عفت ال ينلا ةكحتملا ةقرافملا ةبي رغلا بابسالاب

 يف كفن اًدج ريدك دنع ةملالا ثناكف. هلا“ريظمأ وا: 21 ةعيبظلا يف. ءيش لك ناك كثيح .(1)
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 ظوطحما مسقثو ضارمالا بلجتورا#ا جنو حايرلاردنتف اببداوأ ناك ايعيبط ءيش لك ماظن
 مهراعشا يف ةنودم ةريبش عقإوم مهعم اطو مضرا يف منكاستو قشعلا ماهسب رشبلا مرتو

 ةرخافملاهذه حور لازنالو مراعشا كلذب دهشت ؟بورح اولتقلاو وزغلا يف رففلا لك ناكث يح

 ةينويلوبنلا بورحلا ةيسايملا بورحنا هذه دهع رخ 1 نأكو ةلق ىلع نكلو مويلا ىتح مالا ف
 نافرعلاب لمعلا هيف عمتجا نيمدقالا نع انلصو ندمت قرا كش الوه يذلا

 تادقتعم نم ةيقار ةيقب يف لب رشبلا نيب تماق يتلا ةديحولا تسيل مويلا ةعئاشلا نايدالا

 ةياغل اهنع ةل يَ“ يه وا ٠ اهعابتا رظن يف ةاحوم اهلكو. ترثدنا مث مدقلايف ةعئاش تناك ةريثك

 ةيسايس وأ ةيعاتجا

 !ًدج مدق هنا انرظن يفو وفنب مئاق ضرك ميدقلا بطلا يف روكذم ريغوهف يرهزلا كلذ لائم

 لسلاو ناطرسلاك ايدق ةلعجت مل نإو يهو ٠ مدقلا يف قيرع هنا ىلع لدت ةيعونلا ةتعيبطو
 ”دلا ل ا ترا ةبصخباو يردحما نوح هعدت ال اهنا الا ةمدقملا يف اهاندزوا١ ثايسال

 606 1 ا ةتارعا ترا لعةلدا مدعالا دي تلا انيرخت اذإو
 اق ا 4 رو اىاركيا لا يللا كلو: الع قبلكي ام اهبف كوك ذم هنأ وا عدقلا
 ٠ ةليوط اهنيب ةعجتلا نوكت دق ةزاتمح راوطا ةثالث ضرملا اذن أ ينخي الذ ٠ ضعب ىلا اهضعب

 ضارعاللو اهبةقالع ةيئاندلا ضارعالل |ولعجي نأ ةيلوالا ضارعالا عوج دعب مهيلع بعصب ناكف
 دحإو ضرم اهنأ مهلع بهذيف اهب ةقالع ةيثالنلا
 ةيضرتعا ا كلذ عمو ٠ ةيعيبلتلا :ضارمالا' بابساب لاق رع لواوه طارقبا نأ ىقخي ال
 قلد نأ مطسي ملأ فورعللا. شايتلا نع ةجيراخما بئارغلا' نم اهيفاانسدهاشو ةوصعلاب ضانرعالا

 ةيعيبطلا مولعلا صقنل !ميناحور يفن ةفشم شتا ل هنا يف روذعم وهو ةيناحورلا بابسالا اهنع
 هناهربيف اًمادل فين نا بحناك ام ”يلعلا لل دلا ةماقا ةعمرذعتي اصقن هرصعيف بطلا اهنمو



 دا خل سا 0

 ع باتكلا ةمتاخ

 ةررتم قئاتحت وع اع رثك ا ةياوغرع تايم :ةلراصلا

 لك ًاليوط ًانامز تيقبو انيلا تلقتتا مهتتسلفو نيمدقالا مولعنا ((ناث)
 ةينيدلاو ةيبدالاو ةيلقعلا انمولعو انتفسلف حور مويلا ىتح لازت الو انتفسلفو انمولع

 دادعتسا ىتح ههنيناوقو هعئارشو تاماظنو ةيعامجالا ناسنالا ةلاح نا ( اثلاث )
 مولع نم خيراتلا يف مراوطا لك يف اهاك ةدافتسم هثاحبا يف هضرغو هسفن لايماو ءلقع

 نوكلا يف ينسلفلا مرظنو

 امع اًءدج مويلا تقترا دق ةيعيبطلا ةيداملا ةيرابتخالا مولعلا نا ركتي ال ( اعبار )
 ىلا دج ليما لقو مويلا تطحنا دق مالكلا مولع نا ركتي الو . يضاملا يف تناك

 الو : ةينيدلاو ةييدالاو ةيعامتجالا تايرطنلا نم اهنلع بترت ام كلذك ريغتو احب

 مويلا اهم ع 0 واما يف ةيعاججالا ناسكلا ةل نااخا ني

 ةنوكسملا راطقا يف مويلا تاموكسحلاو ممالار ترمتلا قو انلباقءادا كفا

 تناك رايح هنا اضيا دو كلذ لك ىلإ رظلاب الج ايلظع لواط اهي د 0

 ةطحتم ةيعيبطلا مولعلا 0 |ةةراقتم ابلغ ةبترمملا تاي راقتلاو ماكاو

 دضلاب دضلاو تك ةّئيس ةيعامجالا ا 00 0 تاس ال نك

 هيلا رظننل لوالا ناسنالل ىلوالا روصعلا ىلا دعصن ال اءاضقلا هذه يف ؟حللو

 طيحم ليكض ناعم تاذ ةرئاتماترتك ضرالا تاتط ىف 7

 نيرا 3 نودملا ريغ خي راتلا قامعا ىلا لزنن الو فيثك بايض اهب
 روصعلايف ةب رعشلا موقلا حئارق هك 0 1 رود خعراتلا الو نس

 كد مو ناويحإو ناسنالا لملت يف ثحب يذنا ريفا>الا لع يف اي 1١
 مودا 4 هياسأل ىلا ةنه ناو تل ىلا _برقاوهو ةليو ًط رودد هلع ىخم ناسنالا ن نأ ىلع نم 5

 رينكي ةنم قرا تسيل ةيشيعملا اطاوحا يف مويلا ىت- ةنملئابق لازت الو ييبطلا هنبوكت يف

 ىأشلا ةليلقلا هن :وبص اعيلع:لدعشملاو:عراتلا لبق اهدىسملا ديح نم ةلياولط هج ىف ناك اس 1
 ىلا ماو ةحالخ مد عنصي .نواسنالا ناك يذلا يثاوصلا رصعلا وا .يرهتلا :رصغلاك

 ةبلصلا ة هر
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 0 ا 0م راق ىلارظا ©" مضرلا ماكحال ال عبطلا تارابتخال

 ينأي اب اًرطضم يعم فارتءالا الا كيل

 «؟ةيلقع مهتدسلف والمع مولع اهنم رثك ١ 2" ”رظن مولع نيمدقالا مولع نا (ًةالوا)

 ةمزال اهنم رثك ١ ةقرافم ةكحتم . ةيدام يه امم رثك | ةدرجم . ةدوسحم يه امم رثكا

 : ةمزالم

 (ؤ220

 تت ١

 كتل

2 

 را 1 ٠ ةلئايصت ندا ةيناحور . ةعوبطم ا ةعوضوم

 ل كل ةضرفت ما ةعيبطلا ةبقاره نم ةدانتسملا ةيربرفنلا مولعلل يأ

 ينلا ةعوضوملا ةيداهتجالا مولعلل ال اهنم ضماغلا *الجتما كيلع رسعيف اهنع .فرصنت اهتيطخت
 ابسنن. ةعيبطلا ىف ثلا نح تفرشنأ الن الا تْقْوَمْنا

 كنتحرج نإو ةقيذحتإو اهيف عابطنالا لهسيف اهباسبالم اماو ٠ ةقيقح اهنوك ىلا "الا اهيف رظان ريغ
 كايند يف لاح لك يف كل عفنا اهنا "الا كداقتعا يف انايحا
 ىلع مالكلا مولع وا درجتلا مولع وهو انبتك امهف هيف اني راجو هيلع اوهاطص| ام انه رظدلاب دارب

 نا نم عا ينيتحتا ءانعب رظنلاف الإو صاخ عون ىلع لوفلا اذه يف هدصت: ام وهو قالطالا
 كلذ لاثم ٠ ةهيحصلا مولعلا يف مظع نأث ةلو مع لك يف مزال وهو مىلعلا نم ةنئاطب ضدخي

 انبار اذاو ٠ صوسحم يللايع ةليلد نكلو ٌرظن اهبلإو اهبو اهنم ةعبيطلا يف *يش لك ناب لونلا
 11 ةلل1 1 [لك 2 لكلا سوماني تطقس اهنا انلق اذاف ٠ ضرالا ىلإ ةرجشلا "نم تطقس ةحاقت
 ًةللادو ضيا رظن' اذه يعم طئارش ىلع لعفب ةفاك ماسجالل لماش ةعيبطلا يف سومان دوجو ىلع
 اهايقياو ا عا امنج انيأر اذا اماو + ناعالاب:دي اتي وا ظقني و نايعلا
 تعجرو ت 1 8 اندهاشو ةةروص تبهذو "لحنا مث ةمولعم ةروص ذخاو

 ىلا تلقننا اهإو انع تبجنحا نإو دقفت مل ءيشلا اذه نيع نا اذلق اذاف ةينايعلا اهرداصم ىلا

 و ا ول يفوق لب ةعببطلا 4 َسِبِل اذه روظدملا ريغ نا انلق مث ٠ روظتم ريغ زخ ١ ناكم
 ربنا وأ هيف ا يذلا مولا ىوس هيلع ليلد الو روصتلاب 0 ال ام اهءارووا اهمامأ

 رظت لولا نكع 0 اضيا رظن وهف ىوملا قباطي يذلا ىنملا وأ بذكلا 0 يذلا
 طقف عمالكلا مولع 5208 نمو تح درج يأ يلم

 لوقعلا وا سوفنلا هذه تناك دقلو ٠ درج رهوج مدنع ىفنلاك وه يذلآ لقعلا ىبعَم نم

 ةوقواأ سفن وأ لتع اهسفن لاعالاو ماوعلا نم ةفئاط لكلو ىوقناك نوكلا يف ةثوئبم تافدارتم

 ءاعت نيح ةاعت 0

 قئافح يف ثلل هدحو لقعلا ماكحا ىلا كلذيف ةداقنم درجلا ىلقعلا رظنلا يف ثحبت مالكلا مولع

 د 1 يضتقي كاذو عئابطلاو تايفّيكلا ىلا رظني يذلا رابنخالا ماكحال ال رهإو#ثاو تايداملاو

 الاو ةيداهتجا لب ةيحيبط رصحلاب تسيل تايسفنلا هذه لك نا ىلع ٠ لملل انيبت اذهو رظنلا يف

 ىلع ليوعتو صقان رابتخاب 'افنكأ لوالا يف يه امناو اهلك ةب رابتخا يهاهسنن ةيلقعلا ماكحالاف

 موي لك ديازنملا رابنخالا اذه نم مولعملاب ديقت يلاثلا يفو عوهوم مع



 دن دوبل ةيزنو يحد

 وج مست ولن اع كما هذ هنري -*

 و - باتكلا ةفاخ

1 0 
 وا

 مهءانبا رماخلا ف

 اوتر امم مانالا قشبو

 امزلا تا را امو

 تنكو . نعمت لكب هتعلاطو باتكلا اذه ردص يف اك ةيصولاب تلمع دق تنك اذا

 _:رع كسقن طبضل ةقباسلا كتبي رت تارثؤم ىلع بلغتلا نم تنكمي دق كلذ عم

 ىوعدب ٍداصم وأ 5 هنعر راوتم وأ جادم ريغ "' ”ىوملا لماوع ص عافدنالا

 لوقا 5 وا د ةرثكب ىوهتسم ريغ" عا ئاكتشلا 5 300 0 ةكحلا

 659 ١ 2ه)ر

 3 وه اك كل. حابم ا ميفع ملاع هلل هلئاق ناولو : معلا مرض لو ٠ سيل

 كللع ىو ما لقعلا:ماكحلال .؟** كلوا يف اداقتم “هازل

 )١( نأ لبق وسجاوه نبا اهيف وهو ةيبرتلا نأ ناسنالا 0
  )10ورشا 53 اهو ليهسلا اذه لثم نع أهو اشتم مذدكلاو تيحضأ نأف

 كوس ماكحا نع قطنت اًبلاخ كنا ةقيتلاو كس ىو

 اذ ةبدجرلا وكلا ناهرب هادي نكد رش ولا

 ) )»5سفنلايف ىوه نع كلذ يف ربعي وهو حاورالا ( قننب ) مويلا جدولرفل وا يعيبضلا ماعلا لوقك
 ملعلا يف غوسم نع ال
  67جاردالا ةريثك ةنازخ لفعلإو ةيبرتلا رثا نم مإوعلاك مالحا ءامعللف
 ) )0نالف لاق كيلع لك نوكي الو كلفنل كحتو تنا رظنتف سننلاب ةفنلا كليف دلوتت نا كاسع

 مال.تسا نع ريطف ىهو ةيور نعريمخ يبف اهب دادتعالا ريغ سفنلاب ةقثلاو نالفو
  3ىتح يرطنلا لفطلا يقريظأ كلذو تناك امبم ًاتماص ثداوحلا ماما فقي ال ناد ايبم ناسنالا

 ظ حنطصم ولو لييلعت ىلع فقي
 ) )5سفنلا يف ىوط بئاغرلا نه كب ام قيقحتل ال رابتخالاب ءاليتسالاو فرعتلل

 انتاتح ولع لدعلا ىان عا ٠ الوغأ كللد ينيغلا نأ كلقلا 5ك
 اندلا ف قئاتمما لقملا ىلع ىنخنو اياه بلقلا ىري نا الا نبغلا امو



 ةايحملا لصا ان

 010|1 الضرف وأ نال لوقي ام. يف جره بيظخلا نلفا لاقو نسمط مبلاو رسلا فقو
 دروللا ماق سلج الو . لايمالا نم نييالع ضرالا غلب نا لبق باذل يللاعالا كات يف

 تطبه ءايحالا روزب نا وهو اذه نم برغأ ايأر تاتا ل فرعا انا لاقو ىلير

 هناكماب تلقب كلذ ةحصب متحا مل انا نيسمط ميلو رسلا لاق . ءامسلا نم ضرالا ىلع
 001 ا راكر ةمالعلا كلذ لقنو . مداسف ىلع ليلد ماقي نا نكمي ال هنابو

 يرط نبج نم عونصم ر.قلاف نسمط ميلو رسلالوقّحص اذا ًالئاق هيلع بقعو ةفرعملا
 كلذ داسف ىلع ليلد ماي ال هال

 اهداقتا ىلع سانلا صرحا مهو ة ل مءاراو الخلا اوفا ١ را ةمالكلاو

 الو بوص لكن م هتمواقأ اودصتي ىتح ا ديدج أر مهنم 03 يئترب الف اهصيحمنو

 اناكم ةبيرال هيف اوري مل اذا الا ةيدعلا ءارآلا نيب هيأر نورقي

 الو رت 60 را



 84١ ةايحلا لصا

 ل

 0 خعيراتب ةيوسنرفلا ملعلا ةدب رج يف ةايخلا لصا يف ةلاقم ن م راشنالب لاق

 3 أم ١888 ةنس

 ريغو ةلحاق ءدبلا يف تناكيتلا ضرالا نا ىلا نوبهذي ةفسالفلا ضعب نا ىلع »
 اهب ةمدطصملا الا ميئارجلا نم اهاتا امم ةايحلا اهبف تضرع امنا و
 كارا اهدب زي امناو ةلأسملا لحيال هني هنأ "لا لت ل

 نا مزليف ةيوايكو ةيعيبظ لاوحا لعب اًمينتاذ ضرالا لع تربظ دق ةايحلا نكت نا

 نيذلا يتاذلا دلوتلا موصخو يسمشلا انماظن كك ارك دحالخ كاذبا تر طنا

 نوار الو ةلاثملا هذه لج نوعي اعا مل ريخالا ءاجلماكل يلعتلا اذه لابحب نوقلعتي
 بكرت معن نا .هتطساوب انعطتسا يذلا ينيطلا لحلا نا ىنخي الو . فاش ليلعتب اهف
 اهتم يل: روكتملا ةأوملا نسشن نم ةنوكت بك اركتلا هذه نا نارا فر 2
 ديدحلاو م يسلك و نو ركلاونوسك الاون ردات : يفلان وصلاف انرايس

 دقو . انه ةدوجوم يه اكلانه ةدوجوم خلا قبئزلاو نوميتثالاو ثومزعلاو مويرولتلاو

 انضرا يف دحتت ا" كانه دح' ماسجالا هذه نا ةيوجلا راجحلا ص نم كاذك مع

 انداوم ةيِنَش ةدماج اوف" ماهم تنوك دقلو الا الا اور 0
 يف اهب مدطصا بكوك نم ةايحلا اهتتا امنا انضرا ناب معزلا نم ةدئافلا ام هذه ةلاحلا اوف

 ةداملا يف عقو دق يضعتلا "ناب لاوحالا لك يف رارقالا نم دب ال ذا ءاضنلا يف مرورم

  ةايحلا ءوشن راكتا ىلع رارصالا اذا ثبعلا نف يسمشلا انماظن موج دحايف
 وه مجرلا عم تمقو ةيحلا ماسجالا ميثارج رج نالوا ىأترا يذلاو . ىهتنا «ضرالا
 لاقو دربلا نوكتيف ةليوط ةبطخ مهضعب بطخ ةدم ذنمو .يزباكت الا نسمط م كلور

 ىتح ةبطخلا متأ اف ةيومسلا مارجالا نيب يذلا الخلا يف دوجوم راخب 0 هينا

 )١« ةنس فطتنملا يف ترشن 2441|



 دالا ةايح مين[ .٠

 نيوبا رم دلوي ناسنالاف . دب ؤت هبشلا هجواو لقث سلا ودنا قرفلا هجوا

 ةدلاو يكف ويلز نك لصقل ذا ميربتلا وا ماسقتالاب م .ةريظن نم لفاسلا: ناويحلاو

 زنرج ماق نا ىلا داما :ماع نع يلا ملاع لصفي اذهو اولاق . هريظن تابن نم تابنلاو

 نمثملا قروبلاب 2-/ا الواح منص ههناف ضعب نم ةضعب دلو يحلاك دامملا نا نيبو

 لواحلا اذهو اههيف يذلا ءاملا ةسن فالتخا يف الا اهنيب قرف الو نيعملا قروبلاب و

 فنرا نودب ةفلتخم داوم نم ماسجا بلا فاضي نا نكميو ايفاص قبب هب يتتعا اذا
 نمثملا قروبلا نم اًدج ةريغص ةرولب هيف مضو اذا هنكل يصوصخ ثداح هيف ثدحي
 نود هيف بئاذلا نمثملا قروبلا لك رولات ةليلق تاظحل يفو هترارح عقترت لاحللف

 صقخي الو ٍهسنج نم ةنيعم ةرولب سمالي ىتح رواش الو ايئاذ قس يذلا ن :يعملا قروبلا

 نم. داود دا لك نا“ هنم نيش و داجلا عاونا لك لواتتب لب 10 اياد

 مريظن رخا دامج

 رم اهل امب يعيبطلا الو يوابكلا عيطتسي 1 ل ولا تيل اذاو

 0 غلب دق داجلا نم درغلا نا ليق اناصقن اهني وكت يف ايري نا طلاس لاو تل لا

 ااا اناسالا نم هل ضرع اًذاف ضاَرْعَلَل ضرعم يجلاكو هو يجلاك رئاكتب 2
 ةقع تلاز اذاو حورقلاك شودخ هاياوز ىلع تربظو الجر د وع تعض" ام

 تاهرت )آت دال ناو هحورق نم *ىربو هوع ىلا داع ضرملا ةيداع

 000 3 ال راثل تح للتو هك را هك م هتلع تلضعاف ' هحورق

 اك يأ ن ناسنا لك تومي اك تام امئاو تام لب شالتب مل وهو ىثالت ل 0 م

 00000000001 يمانع ىلا لحن اعاو ىثالَم ل يللا نانالا دْبِح نأ

 بيكرتىلا بكرت نم لقتني لب ىشالتب ال امهنم الك فاؤي يذلا درفلا صهوجلا نال
 ًاصخلم ىعتنا راهنلا ىلع ليللا مجري اكهئدب ىلع هدوع اجار

 هد هوب سس »ير



 عقب داما ةايح

 ىدحل ةيريشا اذارف هير وطنا لاا مني و دودحم دحملا تباث مريغت سفن ىتح

 دوجولا نم لوزب ال هنا "الا ماودلا ىلع ريغتم وهف الاح هتتزاوم تريغت طئارشلا هذه
 وه امئاذ قرف امهنيب ناكاذاو داملا كاذكجراخ نم يلا لاوحالاب رئأتي يملا نا اكو
 رخآآلا نم اناث لقاو ارئأت عرساو ًالاعفنا دشا امهدحانا ثيحب فعضلاو ةدشلا يف

 نيب ةوفاكتلا وهو ىلوالا ةداملا سومان ًاقبط ءاوسلا ىلع نالعفنيو نالعني امهنكلو
 لاعقنالاو لعثلا

 لكّش ريغتب يف ةرارحلا راشنثا دنع لاحللف يردتلاب همحنلو ناكدامج يأ ذخأتلو
 طابو حما ةهيرارخ تدي ز .ناف هنولا ىح ةيئاب ركلا هتاتضو هيالصضو تورو

 كفالتخاب انحود تلح ةزا رح غلب نا ىلاىرخا يف تب راقتو ةهج يف تدعابتف هقئاقد

 ىلا لقتاو ”هقئاقد تقرفت كلذ نم رثك ١ تديز ناف . هلا را رهعوف

 رادم نم هجورخو درفلا ىهوجلا لاصفنا ىوس تالاخلا نم اهدعب ام ةيئاوه ةلاح

 ةييطلا ةنبلثلا لعو الن ال 'ىرتلا نش تحت اراب 008

 اهنييمتو اهفاشتك ١ تايكيناكيملاو
 كرا كلذ توم وه نك ملا دنع لجن تح نال ويعد ا
 الو فرس اهل لوأ ل ةرئاد طخ لع ةلمش نلوتلاك توا تشن هس 0 0

 ةىدتي نوكي املوا داجلا كل دك و توع كد أم لوالئطلاو . فصو رخآا

 ءاملاو ءاوهلا لعفب "7 هرصانع ىلا لحني ضرالا ظعم نركملا تاسرإبلا نان. ت1
 ةمرطلاو ةكياكلا زماودلا راسو هانا دربو فيصلا رخو. للاى دو راما 7

 يفلخدي مرصانع نم رصنع لك من اهب نسحب ال دق تاالاستسساب ,اًرام ةيداتسا
 نيا ىرب ال رردلا انه ىو انا - فا نامه يح را دود ام ل

 طق راوطا ىوس ىري الو-توملا وه نبأ الو قيقالا دلوتلا وه

 "هل دوجو ال دحلا اذهو ناويحلاو تابنلا نيب الصاف اًدح نومدقالا ماقأ دقلو
 ىرن تاداّا سرد يف انقمعت الك نحو يملاو داجلا نيب . اةزح كلذك ارا 5 ةقيقح

 ادوضلاو اساتوبلاو ايسيتغلا ور لكك اودي دج او اقرا لاو ا دشلا لد



 دالا ةامح 0

 71 اال هذه نم لكلا سلا كارذو و تارشحلاو انس لاو كلا كلينحلا

 ةيحلا ماسجالا ت تناكولف ةنرثالا ء اضعالا دوحو ع ةفلتخم عاونا ا ضيا

 ال ةيررثا "اضع أبمف نزح نا بحو ل مولعم دصقل لعفت ةقلاخ ةوق قولو ة ةيمولر رح

 ا ايطنل نع ةلودسم تناك نكلو ابنم يح مدج ولخبي داكيال اهنا لاحلاو اهل عن
 لاوحالا لع نانقوتم همدعو اهدوجو نا ذا 0 مزال اهمف ء ءايضعالا هذه دوحو

 داما اًءيشف ًئيش لب ةدحاو ة ةعقد نوكي ال انهو أمهمف لوالالعافلا 2 ىلا ةيعيمطلا

 "000 22 لول ىفاتاتوعملا نم لهذملا اذه فداصام ىفي الو امادعا وا ناك

 ىلعسلطلا# 3م نايثا: هيف فلن ذل داكن ىذلا

 مرسلا ماس دل مس

 ا نا

 سيل يحلاك يح داما ناب لوقلا نا : عوضوملا اذه يف ةلاسر نم تلوث لاق
 «توعيو مرههو ضرميو ايحي رجحاانا» رشعسداسلانرقلا يف ناد لات دق د دع
 تومو مهاد دلوت يف يهف ماودلا ىلع ةريغتمو ةلوحتم ةداملا نال حيحص لوق وهو

 نأ 01 و1 ناينالا ةأيح نع قرقت ال دارللا ةايحو ةايأا وه كلذ دو متادشعبو 5

 "117 ف الة ور رات يف ارسق مفدنم ةدحاو نئسل عضاخ لكلا ذا تاننلا :

 ضعب قوف ابضعب ت ا نافنتكم اهرخآو اهل

 دق يلا لايخلا تاضارتقا نع رظنلا مطقب وهو ةداملا تالوحت راوطا لوا دلوتلاو
 ىلع ”ماعو نانا لك رظن تحت مقاو عدخت ام اريثك يتلا ةيفسنفلا نيحاربلاو لضن

 آ0000007 دابا ىرت دل لك ل ةقيقد لك وف . ناويملاو تان دال
 00000 تدك لاو ظبلا ني قرف الو .ءيكرتت قئاقدلاو مضنت ةدرفلا

 . مولعم رولبت عونو ةمولعم ةروصو مولعم ىداك يك رت ناك امهم درف لكل ذأ امهب

 ([441 ةنص فطبتقملا يف ترشن (!)



 ١ ةيحلا ماسجالا لصاو ةامحلا

 ايجولوب زيفلاو م رشنتلاو بطلاف . اهم افشو اهعنم رسسوضارمالاب هيمسن ام رس في
 يتلا ةيعرفلا مولعلا نم اهريغو ايجولوب ورتنالاو ايجولوتنيلبلاو اينجويربمالاو ايجولووزلاو
 ةايحلا ٍلع وه حام لع 0 هضعب طابترالا ديدش 000 ناسنالا نع ثحبت

 اهبابسا تسيلو ةزيمتم ةقلاخ راكفا دسجمن عاونالا تسيلف هيلعو ايجولويبلا ىمسيو

 لع عام ل ةعزعزعم ريغ ةنباث سيماونل اعبت نوكتت اهنكلو ةيفخ دصاقم تاذ ةدارا

 . ةددعتم 'مناتن ىلا اهريظن يدؤتو ةيواهكلاو ةيعيبطلا سيءاونلاب هبشأ مولعم سايق
 تل ةلأنيك لب .ةنياوجت انك يللفر تحاك الا: نوردتو ةميتلا لبا كا هر
 ريبشلا باتكلا راشننا ذنم ةايحلا مولع يف لصح يذلا مدقتلاببس وه اذهو اهلح انم

 كلذ نه *يش اهف لصح وأ لصح ناكل ببسلا اذه الواو عاونالا لصا يف نورادل

 0 ةكرحلا اع اد:انيإ رب ةلادعتمالا كه ذماسا نووي مرا كل
 رادم ةايحلاف - نوكسلا م دارخلا وا عاو "الا توت نهذم اني رب تيح ةيلقلاو

 اونا عار رف نع جنت ناالا ع مر ما

 0 ©« ةالع هب لات دقف نوراد نم اًدج مدقا بهذملا اذهو - عاوتا ةاشالمو

 كر 0 و اذه لئاوا فو :ىضاملا نرقلا رخاوأ ف

 ةيعمج يف بهذملا يفهل فلاحا هيفوك نيب و هنيب لصح يذلا رايليتئاس اورفجو تاجو
 وحن اذثم نوراد نأ الا ميلا .ىح موك د لزي لو امضي دعاش لادج نب واي ف ١

 . هلأ فتسن ىف تسلا وه اذهو نيد سانا" لع هعضوو هتلمخ هلصف قة
 ةيتابن وا تناكةيناويح تافالتخالا نه اهيف امب ةيحلا ماسجالا عيمج نا هب داريو

 ةطيس ةيملدأ ةلياق روص نه وأ ةيلصأ ةدحاو ةروصنم ةقتشم يه ةيقاب واتناك ةضرقنم

 قيما كارتشا 163 هاو“ اهنم .ةريثك عضال اذه هك الع ةلدالاو
 ةيحلا ماجالا لوحت (؟) اهعيمج يف ةدحاو يهف ةيحلا ماسجالا رئاس يف ةايحلا

 راودالا ةدم يف هنا انهاعي علا اذه ناف ايج واوتنيلبلا ن : 5 مضت قار ابها ف

 عباتتلاب ةلوحتم ترع دق تانابنلاو تاناويحلا نم ةفئاط لع ضرالا نوكت ةنيذفلا

 ةفئاطب تره دق واغم رقفلا تاوذ ةفئاط ناف . د ةددعتم عاوناو لئاصف ةلسلب
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 ةيحلا ماسجالا لصاو ةايحلا وللا /

 اكره 0١| نالام سومان ابطب ريو ةمولعم ةدحو ىلا اهدرب ام بع فقي نا الو

 نمولثم رخا 1 ركفو قلاخ ركف ني سيلو بزيمتم قلاخ ركف ةروص - زيساجا لاق
 00000 ار كق نو ةبنلا كردي نأ :نايفالا ردقي الف ةدارالا درجع هللا ةسنلا

 ل ةلادملا ع مث الو ”هسفن قلاخلا لقعلا كردا اذا الا ةدسجنملا ةتلاخلا راكمالا

 حيبفو ليمح نيب ةينبا ءانس ماودلا 1 مم ( هتروص لع ) منامك قلاخا روصت

 منيو لل 'هنرإل ايم دوت م اموابم انمز اهو ريقحو ليلجو

 نا كلذ عم ناسنالا وجري فيكف . هراكفا يف لع ايس 00 اًضوع اهريغ

 ملصا نع الو اهلصا نع الأسي نا اذا هل ةجاح الف اهضعبب عاونالا طب ري ًطبار دجي
 ةككاللا لكل ةعيظلا ارضا قوف رس اهمال ةايحلا نع ثحبلا يف هسفن بعتي نا:الو

 ىلع ةلسلستم اهضعينع ةينآ ةيحلا ماسجالا نوكض رف ىلع يأ يناثلا لوقلا ىلعو
 000 را الا رصقتي الف طسالانم ظيسبلاو طيسبلا نم يكرملا ةلادتسإلا ليبس

 عونو عون نيب ةبسنلا ىلا هادعتي لب طقف ةروص لك وا عون لك يف رظنلا ىلع اهف
 ن* يتلا ءايشالا ىلاو اهضعب ىلا رظفنلاب ةيحلا ماسجالا عيمج نيبو ةروصو ةروصو

 000 الا نأو | ديدش ًاايترا اهضعيب ةطبترم 0 كاكا الا جراخ

 ةفاك ةيحلا ماسجالا اهمجومب ومنتو نوكتت ينلا سيماونلا سفن يهه اهنم لكي ف لعفت
 ءاشالا نيو اهنيب لصاحلا لعافتلا نع ةجئان روصلا يف ةاصاخحلا ةلاحتسالا نا اناثو

 لعفي جراخ نم يللا ءايشالا يف لعش املك نأ عي ذا أضيا كلذ ريغيريو جراخ نم يتلا

 ماعلا يف لعفي نا ردقي وه اذا اهمف لعفي ناردقب وهو هيف يضلعفت اميف ب ةرورضلاب

 كاوسو كلذ ريغ ناكول ام فالخ هنم ةج هنال ا ف 3 نموودب ظيحلا حلا

 اذه يضام يف دجي وهف جرخي لوا هدحو اًلاعُأل فلاوناويحلا ملاع نم (ناسنالا) جرخ

 ةبارق وا ةبسن ضعب هعم هل نا يعدي نا قحلا هل يح مسج لكو . هسفن خيرات ملاعلا

 اهب ةهببش ةدام نعوا اهم وه فلؤملا ةدالا سفن نع ةلوحتم ةروص ىوس سيل نال
 لمع ةفرعمو ناسنالا ةفرعم سفن يه ةريقح تناك اهم تانابنلاو تاناويحلا ةفرعف

 تناك اهيا ةدحاو يه ةداملا تاريغت سيماون نال اهل لباقلا تاريغتلا ةفرعمو همسج



 بنمن م ةيحلا احلل ةعاو ةالا

لأ كيضان اجلا
 00( كل ماسجا

 أ”ضرالا ىلع تربظ اهنا امهدحا نالوق ةيتابنااو ةيناويملا عاونالا لصا ىلع انل

 كلذ اهنيب نكي ملو ضعبي اهضعب اهب رت ةلص اهنيب سيلو اهف ليلق قرف عم نآلا يف
 اتلخي مل لئاصفلاو عاونالا نم امههف اب تابنلا ملاعو ناويحلا ملاء نا وه رخالاو
 اهممو ةطيس ةروص 2 ظلوا ضرالا لع ةايحلا تربظ اناو ةدحاو ةعفد كك

 نيذه يف ثحبنلف ةعبانتم ةرمتسم اهنف تاريغت لوصحب ةكرملا روصلا يتاب تعرفت
 ظ باوصلا ىلا برقالا امهمأ ىرتل نيلوقلا

 فنا اني ىلوالاف اهماع انل طعي ملو انتقاط قوف لئاسم كلت نا لوقي نا لئاقلو

 ال ناسنالا نا هبيجنف نوكي فوس امب وا ناك امب انسفنا بعتت نا نودب وه اكملاعلا

 مزج اذا هيلع دي رم ال ءاطخ *ىطخي وبف هنفرعملاا دح عضي ىتح | ديج هسفن فرعي
 نحن هكردن ال أم مهني نأ فراحملا تمدقت اهم لبقتسملا يف عيطتسي دحا نم ام هناب

 كلذتببث اذاو قلطم قح اذا ةيحلا نئاوكلا لصا نع ثحبلا يف يعيبطلا قحخ مويلا
 ىكل طقف علا ىوس اهمف نكي لولو ةريك ةدئافنئاوكلا هذهلصا ةفرعميف نا اناق

 نم هدّقتعي ام فالتخاب فلتخي ةيحلا ماسجالا هذه ىلا رظنلاب ناسنالا مام نا

 الا اهيف ثحبال فلكم ريغ وه ةتباث اهنوك ضرف ىلع يأ لوالا لوقلا ىلعف اهلصا
 هل لصحم دق ةءفنم بلج وا اهنع هل ىتأتي دق ررض عفد نم ةجاملا سمن ام ردقب

 راظل  اهيقي ران داو ٠ ةضراعلا هك لبا محب اهنم ”هرواج ام ىدعتي ال اذهو اهنم
0 : َ : 2 00 8 3 

 ةفيظو ريرقتو عون عونو ةروص ةروص فصو ىلع ا رصتقم اهنف هرظن ناك يعيبطلا

 اهعمجي امو ةبسانملاو طابترالا نم اهنيب نوكي نا نكمي دق امع رظنلا مطقب وضع وضع
 يداملا ملاعلا نع جراخ نال ام اموي اهرس هل فشكتي نا وجرب ال ذا سيماونلا نم

 ال١ ةنس_مطتقملا قرش 01



 هايملا قامعا يف ةايحلا مع ع

 نامل نما قدام

 00000 1ك نم لاح راحيلا قامعا نأ ظني ناك ةّنس نب رشع وحن لنم
 000 0 ل اناث داتتعالا اذه قبو ةايحلل ةلاص ريغ كانه ةيعيبطلا لاوحالا

 0٠٠ ةفاسم ىلع رحبلا قمع يف ناويحلا دوجو يواسنرفلا يعيبطلا راودا نلم نب ذا
 ىلا تاناويحلاو ضرالا ءاوه لقث نم لقث ٠٠١ نم رثك | طغض لعو رثم .٠.و

 000 01 01 1 رسال ضتيلاو الووجع اهضمب .نك قامعالا هذه يف اهنثتكا
 ممريغو ناكريمالاو زيلكتالا ءاملع كلذل مفدناو ثاحبالا ترئاكت مث .ريفاحالا نع

 اررقم ةعساشلا راحبلا قامعا يف ةايحلا دوجو سما حبصا ىتح تافاشتكاالا تددعتو

 '000000 اا ةنعنح ن'اوك لاثتتاو ةريسراص قمع دعبأو هيف فالخال
 51٠١ غلابلا 1881 ةنس "ل افارتال ةاينملا ةيبو اضاؤعلا:ةئيقسلا هتريس يذلا قيعلا

 ىوس نكت مل ةعساشلا قامعالا هذه عيمج نم ةجرختملا تاناويحلا عيج نا ًالارتس

 نرم يش اهنيب نكي ملو ايندلا تاناويحلا عاونا نم لكاش امو سيبالب و ناديد
 هذه لثم يف ناويحلا اذه لثم دوجو مدع كلذ ين ببسلا نكي مل امبرو . كمسلا
 ةنيفسلا هتدهاش ام نظلا اذه يوقي اممو ةلمعتسملا تالالا عون نم ناكل ب قامعالا

 ةيماعلا اهتلم تأر ثيح نوبسيل نم بونجلا ىلا ةنئاكلا لاب وتس انيم يف ةروكذملا
 نوداطصي و ريم ٠٠٠١ وحن قمعىلا مبك ابشاب نوقلي نيدايصلا نم ةفئاط نيعلا يأر
 نولمعتسي و اهموحل نوددقي ةيصوصخ اعاونا "27 سولاوكسلاب فورعملا كمسلا نم
 ىلا تاناويحلا هذه لصت تناكو تيزاك اهنهد نودقوب.و بشخلا لقص يف اهدولج

 ةددمتم اوه ةئاتمملاو اهب موعت يتلا اهنناثم نوكتف كتهنلا نم اهل شرب ةلاحب رحبلا حطس
 مدلا زاغ ددعل ةقشنم ةينرقلاو جاجحلانم ةرفاننيعلاو ملا نم ةقثنملا ةدعملا ةعفادواج

 .يلخادلا ظغضلا نيبو هنيب ةنزاوملا دقفو يجرالا طغضلا ةفنل ةرجفتم ةجسنالا عيمجو

 اهملا ةند فطتقملا يف ثران )١(

 50110115 (؟) آرع '1079111ةانتخ (؟)



 ا 4.1 كنكيل "0 4 -#ب

 خخ ةايحلا يف تاظحالم ضعب

 ىلعف ةوقلا ظفح بهذمو ييناكيما ةراوحلا بهذم نم معلا هررق ام ىنخي ال

 الف ةرارحلا نم عون ىوس تسي ةكرحلاف ةعيبطلا يف ةوق عيضن ال نيبهذملا نيذه
 ال ملاعلا يف ةرشننملا ةوقلا ةيكف ةوقلا يف تالاحتساو تاريغت ألا ةعيبطلا ين دجوي

 ةئابر ةرعو ةكرش هراتو ةرارخ ةعض لعفرات اس سرد ك2

 نبي وامك ليلحت وا بيكرت ىرخاو
 دسك ان اهتجسنا ىهوج يف لصحم هنا يأ يوايك اهاصا ةيحلا مادجالا ةوقف

 ربظت ةوقلا هذهو ةنماك ةوق راهظا لب ةوق ديلوتسيل اهتجينت سهاوظ ةلتجو بِيكرتو
 كح ةديدش ةيس ةلصالا ةكرذطلو ةرشتملا ةزاركلا رادقم نور هك 1

 تلق ةرارطلا تربط اك نكملاب و. ةراركلا رووا لك ةكرللا ترد 10

 ةكرحلا

 ديلوتو نيجسك الا صاصتما يه ةيوايكلا ليلاحتلاو بيك ارثلا هذه لك ةجيننو
 الي هيلث مانج الا ةال دج يرورم يزاثلا لدتا اهوار 0

 صاصتمابف . جراخلا رم يتلا ءايشالا ةمواقم ىلع ردقتل ةيفاك ةرارح اهل مرا
 نا مث نمو كرحتت نا اضيا اهل مزاي و ةيرورضلا ةوقلا هذه اذ لصحم نيدكذلا

 ةوق روبظ اهنم لصح يك ةيفاك اهتجسنا يف ةيوايك ىوق عيمجت ىلع ةرداق نوكك
 ابنت نا ثيحب دج ةميظع ةنماكة عمجتم ةوق اهبف ناف كلذك و هو موزالا دنع
 رابغلا عوقوكفيفحلا ببسلا نيبو اهنيب ةبسن ال ةمظع ةكرح اهب لعجي دج ايف
 عمدلاكةلي وطو ةطلتخم تاكرح ةلمج ثدحي دق فيفخلا ببسلا اذه ناف الثمنيعلا ىلع

 لاعتنالا اذه نيب ةبسن الف . كلذ ريغو ملالاو راقتحالاو برهلاو فوخلاو بضغلاو

 ةرفاو ةيك ىوقلا نم يحلا مسجلا في دجوي هنا لوا فيفحلا هيبنتلا كاذو ميلظعلا
 قودنص يف لصح ام هْبثأ كلذو . ريغص بيسل ةدحاو ةعفد ربظن ةنعاك ةعمجت

 لابحلا ,لزازتو نوصحلا كدت ةوق هتم تعش لتشمل ةرارتش هتناضا نأ ةلاق د1

 ةوق يوتحي دورابلا نا الو ةريغصلا ةرارشلا كلو ةريبكلا ةوقلا هذه نيب ةبسن الف
 اسف ةنماك ةوق رهظت اماو ةوق دلوت ال اهريغك ةيحلا ماسجالاف مداوميف ةعمجتم ةميظع



 ةايحل يف تاظحالم ضعب كن

 ةيركلا ةيلباق هبنت اايهو ةيكيناكيمو ةي رارحو ةيوايكو ةيئاب ربك ت اجيهملاو تاجيهم
 تاريغملا لكو ةيركلل تاريغم تاجيهملا لكف اهييكرتريفت اهنال جيبملل ةيحلا
 تاجيهم

 جراخلا نم ينلا ءايشالا يف هلعفي ام الا هسفن نم لعاف ريغ يملا ملا ريلعو

 ضرفلا اذهو - ضرف ولف اًمتاذ ءارخإ نا ودق ما ىزقاذ اع ل ام ليو نم

 .كرحتي لو انك اس قبل نك اس طسو يف عضو دحاو عبط نم ا عينا ”هلوقم عنتم

 ةيلعاف ل ةياردوم هيلا ماسجالا ةكرخ
 ةئيطب ,تناك اذا تاجيهملاذ جيبلا لوصحل ةمولعم طورش نم دب ال هنا ملعاو

 ىلا ا رجلا اذا كلذ:كاثم ..اهنم جيميل داكي يبا مسجلا ةييردتو اًددج
 | كلا 3 يف ةكرح هنع لصحي الف ًاًنيثف ئيش دو يمس لعل دك

 نا 1 عوطم ا لعد ليلق خاب عفا لن دورا اا نكسه

 ةهنعسكعنم لءفنودب ةضوملا نم ةديدش ةجرد غلبي ىتح ًاليلتف ًاليلق ضماحلا ديزت

 تراك ىف تابدلل عيمج كلذ ىلع سقو

 ”هعبت اذاذ ًالثم (ب) ابيهم .ضرفتل : نيجييهم نيب قرفل آلا ةجسنالا لعفنت الو
 اذهو . ةجينن هنع لصحن ال يناثلا ميما ةرخفب دنع لوصقم ريغ هلم (ت)زرخلا جيهم

 تاجيهتلا سيلو تاجيهتلا قرف الا كردن اإل اتناف مولعملا سجحلا يف ةصاخ لصح ام

 اهف دقفن ىتح ناون' عضب يضحت الف اهكرحن لو ةدام ىلع ديلا انعضو اذا اناف اهسفن
 5 ةسوماملا ةداملا ةعيبطب محلا ىلع نيرداف وينر الو. نسللا نوعشلا

 الا اجيهم نوكي ال هنكل جيهم ةلاحلل ريغم لك يهو ةيّتآلا ةجينثلا انل مدقت امف
 ةفخلاو ةدشلا نيب ةفلتخم تامدص ةجسنالا مدص اذا

 ةيملا ماسجالا يف اهنوكو ةوقلا ظفح ()
 ”هقفارت لضغلا .يف ضابقنا لكو غامدلا يف لمع لكو بصعلا يف زازنها لك

 سيماونلا قاحلا انل زوج لمعلا هيف نوكي يذلا جيسنلا يف ةيوايكو ةيعيبط اوظ
 دامجلا ةيعيبطلا سيماونلاب ةيخلا ماسجالل ةيجولوي زيفلا



 معو ةايلا يف تاظحالم ضعب

 قمتم ارتال ىلاحتالا ناتلا اشوي ال قاس اهتيشل نما ةلأطمأ ايل كلل
 ”هتتافو ًًئيش دحاولا ركذ امبرف ةدي رلا يف اهلث صصخ ام ”هنع قيضي ًاليوط ًاحرش
 لوصولل عوضوملا هيضتقي يذلا بيترتلا للع بي وبتلاو ليصفتلا نم اهمف دب الف هايشا
 فاو 2 وه يذلا روكشملا روصقلا رارقالا ىلع عامجالا ريغ مولع عامجا ىلا

 يه ةوقأ ءاراقلا نوما رع مأ يه ةيمونرجأ عاونالا يف الوا ملكت ثيحب ةويحلابصتخي
 فو ةيناف مأ يه ةيلزأا ةداملا ينو ةمزالم ريغ مأ ةدامأل ةمزالما ةوقلا ينو ةوق ريغ ما

 فالخ اننيب نكي مل امرف . ال مأ ةيبذاجلا نوكت نا حصيأ ةداملل ةمزالم ةوقك ةايحلا
 اذكع ثحبلا نا ألا كاذك :همهوتن نحنو اني رهوج نكي ل نكلو ناكوا عقاولا يف

 ابر نكلو ايرك اوفع انلو اليمج اًريص ممل لأسنق هارقلا انلع نا فاخاو لوطي امبر
 يف قيدصلاو ةثحابملا يف مصخلا بانج ناب نقيتم اناو كلذ ريغب رثك ١ لوطي ناك
 مالسلاو يف الا ددعلا ىلا ذا اندعوف ءاكّذلا نم هيف دهعي امل كلذب رسب ةدوملا

 ةايحأ 3 تاظحالم٠ ضعب

 جيبتلا ةيلباق (1)
 ةجسنالا عيمج نال ةيملا ةي ركلا لامعا ةفرعم ةماعلا ايجولوب زيفلا ثحابم مهَأ نم

 ةفرعف جيل اهتيلب اق ةيحلا ةيركلا لامعا مهاو . اهملا اهعجرع ةيحلا ماسجالا اهنم ةفلؤملا

 ةايحلا سيماوت ةفرعم ا ذا يه جيبنلا ةيلباق سيموت
 ةيجراخ ةوقلكف جراخلانم ينلا ىوقلاب ريغته كلذك جيسن لكو يح مسج لك
 سري سم

 نم ةمولعم ةلاح ىلع يهف اعم يعيبطو يوايك لاح ىلع ةدوجوم : ةيحلا ةياركلا

 جراخلا رم ال ضرعي ام لكف يوامكلا بيكرتلاو ظغضلاو ةرارحلاو ةيئاب ربكلا
 جراخلا نم يبلا ىوقلا عيمجل . اهل اجيه» بسحب تالاملا هذه ىدحا نع اهريغبو
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 ةيمسالب وتورب ةدام تفشتك ادق رجنلاشت دعب تراس يلا سرالوب ةنيفسلا نا ايناثو

 روتكدلا اهامسو اههف ةيساكلا تاعمجتلا نم يش دوجو مدعب سويبيئابلا نع فلتخت
 انتلاض هذبف كلذك ”هنظا الو فالخلا روح اذه ناك نافذ سويبيثاب وتوربسلسب ليما
 الو .:روبجعتي مهنا ىوس هنم دافتسي ال ءاملعلا لاوقانم رك ذ امو . تدجو دق

 نوبجعتي الوا ةنوكردي ةيعيبطلا رارسالا نم رس يأو ةايملا لصحت فك نوكردي
 نولوقي اف نيب ويحلا نوتفاوب مهنا هنم دافتسي الو هنم

 ةيعيبطلا ةوقلاةطساوب داما نم اهدلوتضارخفا ىلع ةيملا ىلوالا ماسجالا نا ةلوق الأ

 0115 ان وأف انمأر ةيداجلاداوملا نم ىذتنتنا ردقنال اهنال كلذ امتي الف ةضحلا

 نوكتت ينلا ةيل الا داوملا نم لصحن هضارتفا ةحص ضرف ىلع ةيحلا ماسجالا ةيذغت نا
 اف رهظت يتلا اهسضن يه تناكامبرو امهريغو نيريفلاو نمويبلالك د املا نم اسأر
 نف . ىلا ع نم ىلا دلوت ةقلح ةقيقحلاب يو كلذك نوكي نا بجيو لوا ةايحلا

 ةنس نيس دعب لصيس معلا ناب أبنت اذا احتقم اروسج بسحي ابر هلك كلذ ىرب
 )000011 لم كشالب نككو سي ايح قلخي نا ىلا ةنسةثم سخ لب
 ريغ نع لوحتم يملا ناو ميئارجلاب ال ةلاحتسالاب ةنوكت» عاوتالا نان دقتعي ال ناك

 يه نوكت نا بجول ةداملا نع ةدرجع ةايملا نا ضرتقا ولف . كلذ ريغ ليحتسيو يملا
 ال وهو هدوجو ىلع فقوتم هيف اهدوجو نأ لاحلاو هليلحتو اهلح 0ك لف لغابلا

 هيف لماعلا يه تناكولف هب هضاقتنال ملياحت دعب الو هيلع هنقوتل هبكرت لبق نوكو
 . لاحم وهو يناثلا يف اهمدع دعب و لوالا يف اهدوجو لبق مذه ةلاخاو اهلمع ناكل

 عضاخ نئاك وه ام لك نا اناع دعب ةداملا نع ةيويحلا ةوقلا دي رجم يف <سهلا نياو
 ا0] | ال5 ةرقلا هلع قالا يف ةكسملا لب كلذك نه ةذام يف ةيلزا: سيماونل
 ةمزالم ةوق لكو. ةدامال ةمزالم ةوقلاف لغو, كذ لعاماف ري هلاو ةيعيبطلا

 ةب ويح اهتيمستو ةيعيبط ةوق ةايحلا ! دا ةذافلا نجوا ةايحلاف ةوق ها ةداما

 . ةيوايك ةعيطلا يف ةفورعملا ىوقلا سهاوظ ضعب ةيمستك اهعبط نم اًئيش ريشي ال
 ميلع نوكت ام طسبا| يف ةايحلا رابتعابو ىوقلا عا ةيذاجلا رابتعاب ةييذاجلا اهنأ اندنعو
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 لرب رخل دام سيول ع ةاحتسالبعارنلا نكي نمش ام ناب اولا
 ىلع ةراتخم ريغ ةرطضم لعفت ةعزعزعم ريغ ةتباث يه يه يتلا اهسيماونو ةداملا ىلا يش

 ىلع يحلا يف رهظت اذامل نكلو ناويحلاو تابنلاو دانجلا يف ىوس ”دخ لع مؤلغم نئابق
 يضتقي الف . ديدحلا هربوا موعل اذا انلوق دح ىلعف دانا يف ربظت ام فالخ

 0 يضتقت لهو . ايح راص لاو يذدتغيو يملا ومني ا” يذتغيو داجلا ومني نا
 1100 ليلو ةيحلاطا نك نا غبط نم تناك اح

 0 انايخ ةروصلا يف يوابستم اًدرغلاو نوكلا نزكما ىف ىلا انب ىضفي كلذن ا ىرت

 فالتخا نم لاق ام امأ . كلذ فالخب وه مقاولاو !ًدحاو اهأج قانا حلاو كانا
 قحيف ةرهاظلا ةحماسملان م انل هيف امو داملاو يملا نيب بيكرتلا يف رصانعلا ىضاوج

 هلديلع ودالال 151م: درجولانيغ نركفملا"فالتخالا:ناللال يلع ةعاذق نان
 لوطا لكم ال. هناك وأ :ةيذاف: ليغ ةؤيك فلل :رعئاوظا قأك ةفيلمو ةيتط 251
 ةيداملا ىوقلا ةطساوب ةيوايكلا لماعملا يفو ةعيبطلا يف اهلثم ىلع
 مزاي ةيوايكلاو ةيعيبطلا ىوقلا نع عبطلا يف قرفت ال ةايحلا ن 0
 ناب فةايللاواعاولك و بطي نيد اكرت قوقلاو نطاذلا رك ناكمأ نرد

 لك را ةيكيفافا) دارلا خقشت اهبو ا لمار رف كيلر كلذ :ناكتتا' فم دسقلا ناك
 قاختنا هدصق٠ ناكنا امأو . ةيضراع ةقرافم الا ةقرافم رعغ ةمزالم ةوقب ىلا اهنم

 يورط رع اطرش وهو "كذاب اذهق دلو وا فاو انتتاوإ قاد لإ ك1
 ايعتؤلو زدنلاو زان ويلا قاب وظاف: ةفورتللا ةيعيللملا ىرقلاب ةيويللا لالالا ا ١

 عاتتقالل ينكي ام كلذ نم امهف
 قفتم يناذ داوتم نآلا ىلا لعب مل هنا ةجحب نكمي ال يناذلا دلوتلا نا هلوق امأو

 لا نكي مل سويييثابلا نا لوقو نكمي مل هنوك بجو ال هتحص ضرف ىلع اذهف هيلع
 اب الوا هيلع دودرف هيلع رثعت مل رجنلاثت ةنيفسلا ناو سلكلا تاتي ربك نم ًابسار
 فيضا اذا 200 بسار هيلا فيضا اذا رمحاب هنولت نم هيف لكه ربظطا

 قفلكلا تاير ن١ طيس سارا ةف لضح ال كلذو كايارعلانساقلاو ةزكا

١ 
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 ذختي ال كلذف دانا يف "هلمف ربظي ال ريثبالا ناكاذاف . ضيا كلذ هل لس اذه ]س
 0١ ا ل لع رط نع هلاعفنا يف لعب أم عبط فالتخا ىلع ةجح

 د تاقبط يف واستم ريغ“ هسفن سحلاو اهرهاظم بسحب اهرهاوظ فلتخم ةوقلا

 ادتانسم "ا رأ ال دقو دحاو ”دح ىلع اهنف ريثيالاب هلاعفنا الو ةيحلا
 داوملا صئاصخ نم "نا مولعملا نمو . ةيلألا تاكرملا فاك ريكا الب يطير وا

 داوملا ضعب لالحا قم ةيتاؤجلا داوملا ضع لالحنا نءاف املالحتا ةعرشا هللا

 00 الوا ابني ةتاكلا ةسنلا كلذ عنعأ داماك اتوب يف نوكك داكت يتلا ةيتابنلا

 ه1 كاذك داطاف_ قرغلا اذه ريتمي ال اذاماف . ةجرادتم ةسن اهْس قرغلا اذه

 ا ل للف قوقلاو داوملا ةلاختساب قبال هلعلا نب اوكلا تاقبط ف ةطاطخمأل
 حلطصا يتلاو نوكلا يف ةماعلا ةوقلاف . ةكرملا نم ةيئاب ربكلا نيأو طيسبلا سملا نم

 عجرت يلا ةوقلا يهم دفي لوا ئيش مسالا اذه "دافأ لاوس ةيب ذاحلاب اتي سف لع ةاناعلا

 لاعب الا راقعا نا ةلوقو . ضيا لا ةاحلا عجرت يتلا يشر اهطيسب ىلا ىوقلا تايكرم
 مهفي راعت ىلع اقبطنم الو ءاملعلا دال از هارت ال ديذج يش ًطيسب اسح ذاجلا يق

 هللا لاو ديف نوقلتخم مه ايف لب هيلع نوقفت» مث ايف سيل انثحب نا تلق

 هلك تذل
 نا هبيجتف ةداملا نع كفنت دق ةوقلا ناب انماعت ةيعيبطلا ريغ مولعلا نا ةلوق امد

 ةداملا مزال ال ةوق دوجو نا لاق . كلت يف ال اف انثحي و كلذ انماعت ال ةيعيطلا ميدل

 يملا 00 دما مل ىلا ةدامال ةايحلا ةمزالم اثم كل كلذلا كب و3 م

 نا لعقن اا الصا اهقرانت ما مداوم يف ةنماك 0 قنا هب ويملا ةوقلا بهذت نا

 0 0 وم نم '<يش الف كلذك ىش هدا ال ةوقلاو ىشالتن ال ةداملا

 يملا 0 داوم هيف يتلا ىوقلا نم ىثالتب يش ل أ ىف ىداملا حلاعلا نم

 ةصاخلا ينريغنت ةايحلا كلذك هيف هيلع تناك امع ةروصلا يف اريثك ريغتت تلحتنا ىتم

 000 ادا دن ال قمو . ةيميطلا زك :١ هيلا تهاديو هيلا تحذن ام اذف ضيا
 |0010 ال طناذألا اننا ةيهيلل ةزثك ىرخا روما انيلع قمت نكلو انيلع قت
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 نع راتسالا هفشك ءهتلاتم يف رثسلا هيلع لدس يذلاو ينم مدقت يذلا ) لاؤسلا

 ىعتتا ليوأتل الاجم همم عدي ال مالكب ( رارسالا

 'ةيداجلاو ةايحلا

 يف سملا رابتعاب نسمح تاذ ةداملانوكوةيداح ةايحلا نورك ىف لوثلا د

 يك ةعيبطلا قوف ةوق لك نم ةايحلا ديرجت نم ًالوا هيف "دب ال هيلع نوكي ام ظسبا
 يذلا ببسلا ره اذهو :اقن دانا يوت ل سس ا

 نم هنمضتي امو يناذلا دلوتلا يفو ةدامال ةوقلا ةمزالم يف مالكلا ىلا ةثح ايملا يف انّرج

 ضرتتملا بانج نم أريت امم ةلاحتسالا يبس لع اهضعب نع ةلسمل تن هلا عار
 ف مالكلا رصح لحتس 0 ينعي ال لئاسم كت نا ءلوقب
 3 ُِش هلل فرعتل ةداملا ىلا ةايحلا ةبسن دع قانتالا دعب اي د ةيبداخلاو ةايحلا

 98 تيعلا نع 022 داللو "را نع قامتالا اذه ريشو ةمر

 هذه لع هال ف رظنلا دع نأ حصن الف يفابال 8 ةجيننو ةمدقم اهمم ةدحاو

 ل [دورش ةروصلا

 ريغ لازت ال هنا ,لاتق ناكمزالا ودق كح هلع يبس ايف كلذ نايب مدقت دقلو

 كلذ ريغ يف الو ةيبذاج ةايحلا نوكيف الو دامجال سحلا تايثا يف ال دوصقملاب فاو
 لعفت الو ءهلاعتنا ينريثالا رثؤي ال ذا يويحلا لاعقنالا هيلع قدصي ال دانا نال

 ةوقلا نأ عم ةذخاؤوملا نم كلذ يف ام ني الو يحلا يف ةايحلا لعنت ام هيف ةيبذاجلا

 ىوقلا نم اهاوس نع اريثك اهامع في فلتخت مولعم سايق ىلعرولبتلا يف لعفت ينل
 ناف عبطلا يف لصاف امهنيب نوكي نا بجي هسابق ىضتقم لف ًالثم ةرارحلاكة يعيبطلا

 ) )1١ةدس ةسداسلا ةبسلا فطنقم قرشنا 2٠|
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 سايقلاباضيا انلحصل ةيبذاج ةايحلا تناكول ”يلاو داما ةبباشم م موزأ نم هضرتفا ام
 رولبتي اذالو محفلاو ساملالاو خمصلاواشنلاو ركسلاو ل وحكلاهباشتيال اذام هلأست نا هيلع

 كيراكلاو ةويلاو تاسانسم لع نوميتثالاو ثومزيلاو ةيمره تانمثم لع بهذل

 توافت اهنيب نوكي اذالو ةفاتخم بسن ىلع ضعبب اهضعب ماسجالا دحتت اذالو تاعب رم

 اأو ,داسلا ابصعب. يفو اهعيمس يف ةدحاو ةبروايكلاوا ةيعيبطلا ىوقلا ناذ ةئلالا يف
 ىوقلا ةدحو عم ةيعقاولا ةيلكلا تاقورفلا هذه نع انييجح اهف ةدحلااو ضبا ررداتلاو

 ٍدكئنيح مهغيف داملاو ةيحلا ماسجالا ن نس يتلا تانولتنخلا7+ نع ا نوح ف م ةنفيلطاا

 1 |0007 ى كل ىوقب انللاق اذا لا مبللا اهنم عون وا ةيبذاملا يه ةانلبانا 3-7

 !017 ذك امنع لصفنتوأ اهب لصتت ةيوبحلا ةوقلا مح لع ةلاح لكيو اهنم ةدام

 000000000 | دردح هيف نوكي هناا الا ضماخنتلل هوجلولا برقأ كلذو اهنيب قرفلا
 نرعع هك ذ ام امأو . عطقت ال تابقع كلذ نودو هتايثا مشتل نا ميلع بترتيو

 ارككأ امهناو ( يناذلا دلوتلاب لوقلا يأ ) امهمعز نالطب ايأر امهناب لكهو يلدكه
 نيب اهنادعي اراصو سانوملاو بيمالكت سيتوربلا سنجنم امهريغو رينوملاو سويديتابلا
 اجرب لو امهبهذم نالطب دع ايري مل لعا ام ىلع امهماف تابثا ىلا جاتحبف ماهوالا
 اذه نادي ْوِب احرب ام امها نيقيلا ةماعا يذلاو اعجرب وا امج ايلا | وييو هع

 مول نع امو دادزب مددعو ردت اهراخأا ل اهدنور هقدر لو بهذا

 دري نا هذه ةلاحلاو ”هنكم أ فيكف . ةيماعلا قئاقحلا حاضتاو تافاشتك الا دايدزال

 نا هل زاج فيكوا ةبوعص يف سيل مالك درجمب !ًددج ةبعص ةيوق ةبصع هبهذم ىلا
 رمعل وهو متراظن ةجاجز ىلع بحابحلا طقس يذلا يكلفلا كلذ لثم مهبف برضي
 افافختسا كلذ لوقا الو . قئاقح ماهوالا نم اوماقا نيذلا نيب ويحلا ةفئاطب ىلوا قحلا

 لاقي نا ىلوا قحلاو تسي اهدوجوب نومعزي ينلا ةيويحلا ةوقلا نافعقاولا لوقا اعأ ىلب
 يف تراطو تراطو حايرلا ا لع 0 .مويغلا باباجي تييلجت ماهوا ةيقب يلا

 نمو هب ويلا ةوفلا شام: هنانح يل لقيلف لاو أممق تنحتحإو تاو وامسلا تاقبط

 اذه ىلع يب واجي نا هوجراف - ةيحلا ماسجالاو ةداملا ىلا اهتبسن امو تتانبا



 ماسو ةايحلا

 ربزملا 'هدهاشو يملا ريغ نم نأ يملا نا يأ ةيحلا ريغ ماسجالا 3000 2

 نملب ةقباس مث أرح نم ين الا راع ةطسللا تادإوتملا واهل نا

 نم دجو املاط ماسجالا هك مهضعل راكان | ايعي الو ةداملا سفن يف ةوقب ةداملا صانع

 مني قاد دلوتب ملعلا مدع ةحص ضرف ىلعو . لعل لها نم ةناكملا يوذ نم اهدب ْوَب

 درا سا ا ةيرالا دلل ماسجالا ٠ اني نلف ءانبلا يف امأو . اهنتمم ”هلعجي الكلذف

 ةدوالم لربيماوت ىضتقم.للع ومنح تاؤللبلا و الق وعلا يااطأو !؟تارواسلا هتك هللا

 عون وعلا نا اهني قرؤلاو :كااقكت ةداودم انييماوتا اىضتقم لعأ ويتخلةلنل ماسجالاو

 ماسجالا ٍيفو مهاظلا اهحطس ىلا ةهباشتم ةديدج قئاقد ةفاضاب َ تارولنلا

 اطفي يرعالق''ققرق وهو اذ لان اهنطاب ىلا ةياشتمل ينيج نئاترلا تا 01
 0011 ةيحلا ريغ ماسجالاو ةيحلا ا داوم ةفاثك اق فالتخا نع منان

 تر ركب تاذ تسعي: وربلا نست نم ةعمشملا تاركا ١
 كفل ةمداعلا نم اهريغوسانوملاو بيمالاو رينوملاو ةيسدنه اباوزو حوطس ةدودحم

 ةيحلا ريغ ماسجالاب ةبمبش يه ةظل- لك يف ريغتل لب دحاو لكش ىلع تدثت تيت ال يلا

 لا بساورلاو ةروابتملا ريغ ةراجحلاك نيعم لكش اهل سيل يبا

 وهو ىف 1 اهب ضو ةنماوبخ كاوحل, نيت كانه يقب اذاو وتاهبشل ضقن مدقت ام يفف

 تراك جا ع اهاو>ا رثاسفف ةداملا ةهباشم مزاتسن كاع |1١يف ةلعاغلا ٌةوقلا ةدحو نا

 يف اهطابعاك يف املامعا نوكت نا مزلي الف داجلا يف ةدوجوم يو ةايحلا لصا ةيبذاجلا

 دلو 5 ةداملا سفن يش يملا مسجلايف ةدوجوملا ةداملا نا اهكف . يملا مسجلا

 ةوقلا سفن يه يملا مسجلايف الا هلا ميار ميسج اهنيب قرفلا ترا عم

 لعجم ام 1 ةداملا ةلا>تسا تحص اذاو اع 0 ولو دامجا يف ةدوجوملا

 مصل ال اذان امكن ةذخلاو نقر انكم الا اعل يملا مسجلا يف اهنيي قرا

 مولعم رما ىوتقلا يف ةلاحتسالاو . اهلصا ةدحو عم ةوقلا سفن يف اهسفن ةلاحتسالا هذه

 وون ىلا يعور ةيئاب زبك ىلا ةراوطلاو ةزارخ ىلا[ ةكوطلاو ةكرس نإ لس يا

 مص ولو.صهاظلا يف ةيئاب ربكلا ريغيه ةيبذاملاو ةيبذاملا ريغ يشةكرحلانا عم سكعلاب و



 ةايحلا نو

 نم بناجب نوكف ىوعد كانه نوكي نازاج اذاو ةيماعلا قئاقحلا تيا نم ةقيقح لب
 ةداملا نا انماعت ةيعيبطلا مولعلا *ىدابمو ىوعد نيك قل معصإل كو فالخلا يعدي

 01 ندي ذل كلذ نعي رثك | اهنلتو ةداملاب الا لمت ال ةوقلاو ةوقلاب لا لست ال
 اذه ريغ اني بهذي نا كلذ دعب هل لهف ةداملا جراخ ةوقب اوقدصت ال نا انناذآ

 معلا قفصيو لوش ال لسنف ةوق الب ةدام وا ةدام الب ٌةوق نع انديغيو بهذملا

 هب وايكلاو ةيعيبطلا ىوقلا عيمجو ةيئاب ربكلاو رونلاو ةرارحلا انيريف اًبرط مفاشتكال
 ابمس ىوقلاوا صئاصخلاوا تافصلا نع ةدرجم ةداملاو ةداملا نع ةدرجم اهعرفو اهلصا

 انل حمسيلف عطتسي مل نآو . نييويحلا ةبلغب ءاماعلانبب فالخلا طقسي ذئنيحو تئش
 ةداملا يأ ) يه ةكرملا ةداملل ةمزالملا ةوقلاب تنيكت امنا ةيحلا ةداملا نا .انلوق راكي
 ةداملا سفن يف ةلاحتسالا تلصح ا ةوقلا سفن يف ةلاحتساب اهم ( ةيحلا

 انرك ذو ةيوايكلاو ةيعيبطلا ىوقلا ىلا اهعجرم ةي ويحلا لامعالا عيمجنا انلق . انا
 ةرهدألا] نضالمتمالاو مضحلاو ليثكلاو زارفالاو سفنتلاكة ب ويحلالامعالا مأ كلذ ديبأت

 هيف نكي مل هل يباوج نأ لاق يتلاو اهيرول يتلا تاهمشلا عفديال كلذ ناب ضرتعاف خلا

 همالكن مر بظي و . ربدت ول مالكلا ل نم لصحتم اهملع درلا ناعم اهنم ةدحاوىلع در

 امئاو ةيعيبط سيماون ىضتقم ىلعو ةب وايك ىوقب منت ب ويملا لامعالا نارك ال تبا

 ردصم يف ةيويحلا ةوقلاب هيمسي اهنع درج بيرغرخآ ربدمب كارتشالا اهل طرتشي
 ةلب املا نا هتاف دقو دامجلاو ةمحلا ماسجالا نيب مظعلا فالتخالا اذه ببسو هتاهش

 ىلع لمتشت نا لب ةيملا ماسجالا لك | ىلع رصتقت ال نا يغبني ةموهوم نوكت ال يك
 اهف ينلاو ةفاكة يلا ماسجالا اهميماجم نم فلأتت يلا ةيحلا ةيركلا لثم نم ابطسبا

 يفال قرف نكي مل داملا نيبو اهنيِب لب وق اذا ةطيسبلا ماسجالا هذبف . ةايحلا لكل صا
 ةداملايف امأ . لكشلا يف الو وعلا يف الو ءانبلا يف الو ءاشنملا يف الو ةوقلا يف الو ةداملا
 ريغ ماسجالا يف ةدوجوملا رصانعلا سفن يبه ةيحلا ماسجالا اهئنم ةفلؤملا رصانعلا نآلف

 ١017 اا اىونلاب مع ءانقسا نودي ةب ويلا لامعالا عيمج نالفا ويلا يضامأو . ةيحلا
 ةيملا ماسجالا نالف ءاشنملا يف امأو . ةي وايكلا ةيعيبطلا ىوقلاد يأ ةداملا لامعا ميج



 ضفت 0

 فاك ه ام صيصختلا نءويف - « : خلا ةداملا سح نع ةرايع . خلا ةماعلا ةيبذاجلا
 ةايحلا تناك ةيبذاحلا نم أعون سحلاناك اذا ةيذاملا كي ةبمشلك ةلازال

 ذَخْوِي نا حصي الو قرارات لستك الحرص مالك ينظ ىلع وهو اهنم اضيا ةرورضلاب

 لودملا قم دهيم

 اًكنَخ نسل امالاشنالا م "نال لامشالا نوكيا نأ سيال ندتلا نالت
 ؛لاقشنا نال نحوه ةقرطملاب يافلان ابكتا اناث نيد للا سحب مل ال ناو
 ىندأيفو تابنلايف سحلاب سب نا امإ هناا وهو قش ام يف هب ”هانمجا ع هي هسجنف

 سحلا لصفي نا هيلع قبب اعاو هلحم يف ”هضارنعا ناك يناثلا ناك ناف ال وا ناويحلا

 الابطال 2ءازلا لو مارال ةاكيناز: نا ةصغلا نييجولو ريفا ضقاني و ةايملا نع

 نم وه يف سحلا نال طقف لاعفنالا ىنعم سهلاب مهني نأ ةرورض هيلع بترت ويلا
 هيلعو سحت يهف لمفنت ةداملا ماد اف طيسبلا ةداملالاعفناب هبشأ وهو مولعملا ريغ عونلا

 مسجلا روفنو رونلاب ةضفلا تارين دادوساو رانلاب دوعلا قارتحاو ةرارحلاب املا رخبت

 مل ولف لامننا يأ فيكم يأ رثأت يأ سح اهدضب ُهباذجتاو هتيئاب ربك نم بربككا
 تانربكلا»:الو دوست ةضقلا الو قرم 'دوملا الو رخشا ملا نكال حم ةداللا

 لح ةءرابكلا ننال راج اذا قتلنا زانكناتلاتاذ اقتل كدايسل ا اد مفادنت

 بجوم يم ىرخا ةوقل ةبلاغ ةمواقم ةوقب اهاعفنال هتدام يف لاصتا قرت نع ةرايع

 ٌقاصتلالا ةيبذاج اهيف لمفت اهتئاقد يف ةنئاك ةوقل وه رجحلا ةدام عامجاف اهلاصتا
 قئاقدلا اهب سحن ةقرطملا لمع يف ةنئاك كلذ دض متدام يف لعفت ةوقل وه ”هراسكناو

 رجح نروكت الو تقرفت الو تعمتجا الل اهقباسب و اهب سحن نكت ملولو ةقرفتمل
 رسكنأ الو
 ا ةرك ةيبلقام ةقزالم عا كلبا ةداما ةافن انا ل ل

 يوقلا ىلا اهغجرم ةب ويحلا لامعالا 0 « اهمايثأ عيطتسا ال ىوعد وهنا

 وهو ينأي امب هيلع دودرف « ”هتاهش هيلع درت » هنا - .ةي وايكلاو ةيعيبطلا

 ىوعدب سيل ةوق ىمسي أم ةمزالم نع كفني ال ةدام ىمسي ام ناب لوقلا . يلوا



 ةامحلا ان

 نكت نا انام يف ءايمبكلا نا انلع عم كلذكن وكت نا نم عناما | امو ةليانب دغالا
 نسمط ةموثرجب معزلا نمقيدصتلاب ىلوا تلق نيك. لاق اذه نع ةنو ك1 تاك
 ةموثرملا كلت يش امو اهب ؛ موعزملا ميئارجلا نم اهريغ وا كزاينلا نم كرين ىلع هلو .لا

 اذاف تن وكت فيكو ةفلؤميغ رصانعلا يأ ن نمو ردصملا ةييرغلا ميئارملا هذه يف اموا
 يعادلا اف ةداملا امل ةعضاخلا سيماونلا مح تح يعف ةداملا رصانع نم ةفلؤم تناك
 . تياقاكلا لك سىس اسف يلا ةداملا لامعا ريسفتل ةداملا نع جورخلا ىلا هذه ةلاحلاو

 . نيب ويحلا ىوعد اهب طققستو نييداملا ةجح اهب دياتت ةريثك نيهارب نم ةصالخ هذهف

 اني زمجا ليبقلا اذه نم تءاج ىنلا تانيبلا لك ءافيتساب انل حمسي ال ماقملا نكمل نكلو
 ها . فورلخلا انتنكم اهلك عوضوملا اذه ىلا دوعلاب لما ديدش انيفو ةلاجعلا هذهم نآلا

 م81١1 لوايا ة اطنط

 10 ةامحلا

 0000000 ا الاء راسألا فتك ةلاتم بحاص باتل راح فك رعأ ا
 0 لا ىتح لدعا مل ينآ عم اهنم عون وا ةيبذاملا يع ةايحلا نأ نع لودعلا

 ةعرشي بجو ام : رارسالا نع راتسالا فشك : يف الو : ةيبذاملاو ةايحلا :همالك
 اال ال اكادلالا كلذ هيف ناك ولو هوب «يع يمالك يف سلو لاقتنالا اذه

 يأ ) ةصاملا هذهقاحلا انيلع لبس كلذ نيبت اذاو » ةقباسلا يتلاقم نم يلوق امأو
 هم مثوش نأ نك 5 يأل روج الف « ةيعيبطلا ىوقلانم اهاوس وا ةيبذاجلاب ( ةايحلا

 ىلا ةيبذاجلا نع جورخلا بجوب ال اذهو ةيميبطلا ىوقلا يف ةايحلا رصحي وهف كلذ
 ةيذاخلا رابتعالو ضعب ىلا ابضعب اهلاحتساو ةيعيبطلاىوقلانيب ةنئاكلا ةكراشملل اهريغ

 00 ردا دال حلا تانثا لال ةلاقثلا يف يلوق نا نعالضف بابلا مأ

 راب ىدكسا روبكدلا (0211ارملا هت دالا هلا ف طلقم يف ثرعت(1)



 اهنا ل الا لت 5“

 لآ . لب

 معد يناذلا دلوتلا

 نوضقني ةيلاس مهلدا لكلب ة 0 ةلدا مل سيل 000 كلذ ىلع ةيماعلا

 رظننلف يح ريغ مسج نم ايح امج مل اوقلخي نا مهنم نوبلطي و نيبداملا ةجح اهب
 انكم كلذ ناكاذا

 يغيباذلاداوت ا يف نييداملا لعنوي ويحلا اهب مد ناك ةبسل م يناذلا دلوتلا

 ةب وضع ريغ داوم نم ةب وضع داوم نب وكت ىلع ةيوايكلاو ةيعيبطلا ىوقلا ةعاطتسا مدع

 يلا طن اسولا زجع نال هاظلا بسحب ةيوق ةبوويحلا ةوقلا يف مهنجح لعج ناك ام

 نافذ . ايعيبط ةداملا هذه بيكرت ناكما مدع *هنم ْذْخْوِ ال ةفاغ كيد ل
 ةزجاع لازت ال ايميكلاف ةيعيبط اهنوكين فالخال يتلا تاكرملا نم هنوك عم ساملالا
 نامزلا يا ميظعلا لماعلا كلذىوس اهصقني لو ظاسؤلا لك املا تر فوت ولو .هنندوكت نع

 كلذ عمو . ءيش لك "ابكت ربع يذلا ند ا ريظن ةعيبطلا نيع يف هنم ةنس فلا يذلا

 عانطصا راكم 1191 ةنس واهس اه نك نم هين هل دعي مل اذه مهجاجتحاف

 ىلا دهتلا كلذ نمو نيب وضملا ريغ رداشنلاو نيجيونايسلا نم ايوايك ةيررصقلا
 نهأاقي وضفلا داوملا نثك (ناضحتسا 26م1 يفر اضو اًددج ”اكلا ا ا
 ضماحلاو لوحكلا راضحتساك ابمف ةايحال لخد ال ةيعانص ةقيرطب ةيوضعلا ريغ داوملا

 ني ريفلاو نلمويلالا ىتح ةنهذلا ضاوأآو كءاانكالا ضم احلاو ب ا
 ةيوايكلا لمهاعملا يف اعاطتسم كلذ لثم ناك اذاف . ةيوضعريغ داوم نم نيردنوخلاو
 ةعيبطلا ىوق مع لمعت هيفيذلا مالا لمعملا يف همم ملفعا عاطتس نأ نم عناملا ام

 كف باح اياد ةكلرتلا 0 اتاذ ا كلوب ةداملا رصانغ ن؛ 'يحلا دلوتيف

 اهدحو ةيحلا يا (310005) مسا اهيلع قلطا يبلا ماسجالا يه اهتبقارم نكي يثلاو
 2 هايملا يف شيعي اهضعب عاونا ةعبس نالل اهم فورعملاو ةطاسبلا يف ةياغ يعف

 ةدامنمةريغص ةرزبنم فاؤم اهنملكو عاونالا مايو ةحلاملا هايملايف اهضعب و

 ما عجل لم م .بقن الو ال ءاضعا ال هنا امب و . جيسن نود نم ةينيمويبلا

 نوكت نا نكميالف ا 2 ةدحاو ةعيبط نم ةدحاو ةدام ةطساوب مث اههف ةايحلا

 ةينوب ركلا تايكرملا نم ةينا يتاذلا دلوتلا ةج ةجيتن نوكت نا دب الف ةيح ةمورج نم تنأ

1 
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 وه قئاتدلا يو نع دعب الاو الاد ل كا كب ١ لع ا ةماعلا

 كلذك ىمسن نا حسب ١ نيالا دات 2 نتابع قف « ةةلاتحا قرا

 ١ يقرا ليدل ا فرعن تاو لا اهررق يتلا ما نهذلا يف ةررقملا كلتأ

 نيلئاقلا نييداملا ليلد م أ ةداملا نع ةلصفنملا ةب وحلا ةوقلاب ةايحلا يف نيلئاقلا نيب ويحلا

 ةوقلا ىلع نييويحلل ليلد ىوقاو ةداملاب ةلصتملا ةيوايكلاو ةيعيبطلا ىوقلاب ةايحلا يف
 ةيحلا ريغ ةداملا نم داوتي نا نكمي الو يبحلا نم لا ليلا ناوعا ةيريلا

 دوجو ال اهب موعزملا ةيويحلا ةوقلا نا الوا نيبن نا اذا انيلعف . ةيعيبطلا ىوقلا ةطساوب
 . نكمم يتاذلا دلوتلا نا ايناثو ةيوايكلاو ةيعيبطلا ىوقلا وه ةايحلا يف لعافلا ناو اهل
 ماسجالا نيب نويويحلا هميقي يذلا نيصحلا زجاحلا ينظ ىلع طقس كلذ تبث اذاف

 ةروصلا يف يا ةيكلاو ةيفيكلا يف ةداملا ىلعةضراعلا تافالتخالا لكن وكف ةداملاو ةيحلا
 ةداملا رصانع نم ةقلوم ةب وضعلا ريغو هب وضعلا ماسجالا عيمج نا ذا ةيهاملا 2 5 لع

 عرعزمت ال يتلا اهسيماونل ةعضاخو

 نم ةفلؤملا ةيحلا ماسجالاب الا ةايحلا لن الانا ا 250
 ام نا لعنو يداملا لاعلا يف دوجوم ريغ رصنع يف 5 0 دو الو ةداملا رصانع

 لصاح يملا مسجلا يف لصحي ام لكم . ةدام ىمسي اني ا م كتل رفع

 دحاو سن ىلع لمعت يللا اهسفن ةداملا ىوقب 00 كداب فاول ةداملا رصانع يف

 7 ىذللا تاسيطلاو انمكلا أ يبلع نم لذ اك يوضعلا ريغ ملاعلاو يوضعلا ملاعلا يف

 ىوقلا ىلا اهعجرم ةيويخلا لامعالا عيمجل . ايجولويسفلا سرد يف اههنع *انغتسالا نكمي

 صاصتمالاو مضهلاو ليثعلاو زارف 55 سفنتلا فِ هاظ وه ام ةيوايكلاو ةيعيبطلا

 سيماونلا ىضتقم ىلعو ةيوايك ىوتب 07 ةايحلا لامعا مها تناك اذاف . خلا ةرودلاو

 اهل موزا يأ يرحلاب وأ ةي ويحلا ةوقلا تابثال نيب ويحلل قت ةجح ةياف ةيعيبطلا

 ناف مريغ نم ما ةداملا ملاع نمأ ةيويملا ةوقلاب اونا نبأ نم مهعب ات نمو نبي ويملا لأسا
 فيكف مريغ نم ناك ناو ةداملا نع اهودرجي نا مهنكما فيكق لوالا نم ناك
 مهلدا يه اهفاهاوس لبقث الو اهاوق نع لصفنت ال يتلا ةداملا ىلع اهولخدي نا مهنكما
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 ءائكبلانا تش دافي ان تدع فعالا ىف رشا ”يحلا مسجلانا انل لوقي نم
 يكس. لولخع كرت اف رايتخالا كلذ لع لاذ رهكالو طاسولاللا يس 2 ل
 ماسجالا نم نيبال هيف بذا ا ثنهب "الف ءاوبلل اك “9 بنعلا ريصتك

 ةيجع ةعرسب رثككو ومنت ةيريملا ماسجالا هذهف . ءاوهلا نم ابميئارج ةيت الا ةيحلا

 ىلا مولعم نءز دب ركسلا هب لوحتي اًنيوايك العافت ةيركسلا ةداملا في ثدحنو

 يف ةيحلا ماسجالا دوجوف كيلخ ضءاح ىلا لوحكلا مث لوحكو كينوبرك ضماح
 ةي#ملا ماسجالا هذهب رئأتي لئاسلا اذه نكي ملولف هصئاصخ ريغ دق لئاسلا اذه
 لاثماي يأت نا انيلع ينص الوب دابا تح وا دال ال تشاد ا ا
 روت انت يف رثؤت يلا ةيباب ره أو ةراراو روالا نأ نيم ناو ىععملا اذه يف ةديدع

 ايفارغوتوفلا يف ةلعتسملا ةب وايكلا تاكرملا يفرونلا ريثأت نم سهاظ وه اكةداملا يف

 ن٠ ىرجم اني رجا اذا كلذكو .هب رثأتت تناك رونلاب سحن تاككرملا هذه نكت ملواف
 نه زها وهو ابها وت يل ةيئاب ربكلاب تأتي ديدحلاف نيل كيدحةملسق لح هلا

 "تروريص يأ ديدحلا باذتجا يو كلذ لبق هل كت ل ةديدج ةيلباق مباستكا
 هذه لكف اهرخبتو اهليستق اك ارييغت داوملا ريغت موب لك ىرن اك ةرارحلاو . ًاسيطانغم
 ديدحم يف وهب داري ام اذهو ةيجراخلا لماوعلاب نسم ةداثا دولا لك لده قالا

 نوكت كلا 3 لعو «رثؤإإ ىف ةنيكل نيالا" دكت >1 كلوش رعت رار ا
 ابني دعبلا عيرك باقلابو اهتدام ىلا ةبسنلاب ماسجالا اهب بداجتت يبثا ةيبذال ل دل ناقلاب و“ داع داع ىلا( نيل .ءانطلا م 31 ةبذاحلا
 معاونا عاو هين أعم طسا يف ةداملا شح خرع ةرابع

 هذال صئاصخ ن٠ ةضاو ةايحلا ) 3 /

 عضاخ ريغ ةداملا نع 5 ةييعتت ماق يويح ردبع 21 نبي ويحلا دنع ةايحاا

 ىلا اهنم جرخيو لن ال ثيح نم ةداملا لخدي اهيلع ناطلس اذ منوك عم اهسيماونل

 اهتانك نم ةيفك وا ةدالا تالاح نم ةلاج ةانحملا» نيبحالل دبع اماه. ل

 مجا دق» ءلوقب ة يذالاو :ةايحلا ةلايقم/ ييحاض ىبصتل دقلؤ . | اول اح
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 طابترا ًاعيترم ةيلدلا ءانلطلالا رم نوكيا يل انكي هاذي ادت ةرثوم اين لاح
 باقلاب و اهتدام ىلا ةبسنلاب ماسجالا بذاجتت اهب يتلا ةميظعلا ةوقلا كلتب ملكب ءزجلا

 لاي طلجأ ققداملا سح 0 ةرابع يه يتلا ةماعلا ةيبذاجلا اهب ينعا اهني 0
 ها . هعاونا ”عاو

 كوكا ف سلامك

 ةسماخطأ ةئسلا ل ةحفص يف ةجردملا ( هعاوناو سحلا ) ينلاقم يف ءاج

 صن اصخ نم ةصاخ ةايحلا » ناو « ري ا نا » هنم لصحت اه كمال

 لا مايالا هذه يف درلا لش يأ | قئاقملا نم تناك ناو ةيقيقلا هذهو . « ةداملا

 00000 ا يرد كلذ لعو اهراكتأ نولواحم ءابلعلا نم ةمئاط دجو ُلاَّزن ال هنا

 0 يف فطتقملل ةسداسلا ةنسلا نم 567 ةحّفص يف ةجردملا « ةيبذاحلاو ةايحلا »

 001 الغ مرا !ةقيقحلل انايبف ليبقلا اذذه ن نم ةروكذملا يتلاقم يف ءاج ام ىلع

 ك0 01010 2 هلأ هذي الل اراكناو ملا دح زواهت ال اًنمب ةلأسملا هذه يف ثحين
 ىوس تسيل ةايحلا نا ايناثو ”سح تاذ ةداملا نا تبثا نا ءر

 سيماوتلاب ةصاخلا هذه قاحلا انيلع لبس كلذ نيبث اذاو ةدالا صئاصخ نم ةصاخ

 اهاولس وأ ةب داما تنك كاوس ةيفيطلا

 ”سح تاذ ةداملا( ) ١

 بحاص عسي الو هب لاعئنالا وه كالا او هيناعم طسبأ يف ءىثلاب  سحلا

 تابنلا نع سحلا يفني نا هيلع بترتي ةلاب كلم لع افاعي عوا اضل

 نييعيبطلا نم دحأ هيلع هقفاو ال اذهو كاردا الو ال روعشال ل ايندلا تاناويحل

 نب رصاعملا 0
 نكلو سحلا هيف جيه هيف لمفت ارح ًامسج تسمال اذا ةداملا نا مولعملا ن

 )١ ( ةسداسلا ةنسلا فطتقم يف رشن ١44١



 م ةفلتحلا هعاوناو سحلا

 ميل ام لك اي اكول هرقل و 0 وق اهدقق نع متان كش ال كلذو سملاب رثأت

 ”ىدحا انيخا اذا اذككهو . ةكرالا نود نفي نإ كورولا را

 رع الف ام 3 ا ةحتفسا ىلع اهانعضوو ريجرملا ةبحك خيرفتلا ةعن رسلا ..توبطإ

 ناجتمالا انهيار اذاوكلو . زيدجو قاس اوتو تبنت سقاس 200 07
 ل ةمزاللا طورشلاعيمج ةاعارم عم

 دوعت اهنا ليلدب امون مانت لب تومن ال اهنكلو ومنت ال ةّسحلاةريثيا اهمف ةلباق تحن
 اهنمضتن يلا ةنكاسلا ةيفنملا ةايحلا هذهف . ريثيالا رباطتو ةلباقلا اهنع تعفر ىتم خّرفتف

 طورشلاف . ةيلخاد اهنمو ةيجراخ اهم طورشب الا دوجوال ربظن نا عيطتسا ال

 طر ثلااماو ياك د ةحط طور ايي غلا يه ةيجراحلا

 سحلا وهو ةايحلا وجوه ةبهلا سفن يف دوجوم طقف دحاو ىلا اهعجرفث ةيلخادلا
 اذهو . ةافوتسم ىرخالا طورشلا تناكولو وعلا عنتما هلم فقوي ام هل ضرع اذاف

 ءاوه يف خيرفتلا يطتسن ال اهلا 0 اهروزبو تاتالا اًنماح

 ريشا هيف

 ةنفعتملا داوملا لاحي يب وكسوركيم ريغص رطف رع لصاح نفعتلا نا ىنخبالو
 2 رطقلا اذه نوك مف . ةديدج ةروص ىلا لرد يفايلا ضعبلاو اهضعبب يدتغيف

 كلذ ىلعو . نقعتلا عنتميف هلع عنو يف راوي رخالاف هل الا ا

 هيف دجوت ناويحو تابن نهمضرالا ىلع دجوب ام لعأ ىلا يللا تاناكلا مس ىندأ نف

 تددعت اهم ووتاذلا يف ةدحاو هو ةايحلا اهب زيمتت ىلا ةيرهوجلا ةقصلاهذه سفن

 تابنلا وشو ةأن لك وس بتو هرساام اسال ردا 91ش
 ىوس سيل تاقولحا رئاس نع ”هزمع كرم يف ناسنالا عضي يذلا لقعلاو . ناويملاو
 ضعب عم اهضعب 2 متاساسحا عمتجم ةجيت

 0 ا ليلا لا انرطتا ادار ادع

 اذه في مالكلا باب لفقن نا ميطتسن الف ( رانربةواكديدحن نم ةيئاثلا ةرقفلا يف
 رثأتت اهنا ليلدب اضيا سح تاذ ةداملا نوك ىلا طقف ةراشاب واو ينأن ىتح عوضوملا
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 رعت ةيرهوج ةدام أبمف ارا سحلا مث نمو ةبرهوجلا ةيحلا تااتبعلا لك

 اول غتافص تاذ ابسفنب اطل لكش ال ةّدام شو مسالب وتوولا

 ل اباثعو اهمضيشف ءاملا ف اهدجي ىتلا ةريغصلا قئاقدلاب طرح يلد كرحتم ( 5

 ادراة انش ةذالا هذه 0 سحلا ميظملا فشاكلا وه يذلا ريثبالاو
 عوتلا نم هنكلو سح تاذ اذا ي هد را مالمو الريس اهل تلو رع رنات

 اعوأ اهمف انيأر ةيل آلا تانئاكلا مكس يف اندعص اكو. مولعملا ريغ سحلاب فرعُت يذلأ

 ةوق اهم ديزيو سحلا اهب صتخيو ائيشف ائيش احوضو دادزت يتلا تاي ركلا نم
 فالؤتو ىلا مديرا ايف ةرشننم قويا تان لا تان ركلا هلق قيرعت اوعو

 مث تاريثأتلا اهيف رصحت ةيبصعلا زك ارملاب فرعت ةبزكرم عيماجم ايلعلا تاناويحلا يف
 سحلاةعيبط ا. ف رعت هذهف ةيلقعلا تاي ركلاب فآ ا ردا

 دي وو ةدحاو ةعيبط نم اهعيمج ةفلتخلا سحلا عاونأف. مولعملا عونلا نم ”سحلا ريصيف
 0001 2 شع اهي لكف ةايحلا تافص معا وه سملاو اهمف تاردحْملا لمف كلذ

 ينأي امم حضتي اك انابن مأ نك و رد

 ناو“ةقاروا ضبقنتساسحلاطنسلا ناو لعفنت تسمل اذا تاتابنلا ضبا ملع 91

 اا اللا كارلا ج اونا نم .مريغو بابذلا ىلعقبطنت حلالا ةلك ؟تاتابنلانم اريثك
 يتلا راهزالا ضعب يف رونلاريثأت اضيا لهجي نم سيلو . هب يذتفتو ”هداطصتف اهملع

 اا ىف ردد دوج لس دحا نكي مف كلذ عمو ليللا يف لبذتو راهنلا يف حتت

 6 نيهاريب هتفسالفو رصعلا اذه يجولويسيف رهشا رار دولك كلذ نويا ىح

 مفرا ءاوسلاب ردخم ' مروفرولكلاو ريشي الاك تاردحْلا نا نب هناف . كشلل ا

 للا بكار دخل اذاق مولعملا ريغ سلا ل اكشا ىتداو مولعملا سحلا ل لاكشا

 0 دقي لاا م نبع مول يف عقب مولخملا نيحلا لا هنم دقفي نبردحلا

 000 3 ةرثتملا ةيبصعلا قئاقدلا عيجسللا رتدحلا ريثأت دتي ذا مولعملا ريغ سحلا
 مروفورولكلاو ريثيالاب ردخ اذا تابنلا يف هنيع مالا اذهثدحيو توميو اهامع لطبيف

 دعت مل نيردحْلا نيذه دحا لمف تحن ساسملا طنسلا قاروا ىدحا انعضو اذا انناف



 57 نه سادسا راوي” لا ياي ضاوي ىو كك نيب ىو فو دمت جي

 ما ةفلتحلا ”هءاوناو سحلا
 د”دح يذلا "دحلا نع جرخت ال اباكو ةفلتخم عاونا ىلع اهنف ”هدوجو نكلو . تاناويحلا
 يملا مسجلا يف ين ةلضاطل كاربت وخن ره افلا نامعج هب نا راو درك
 نجلا تاك مق زهو# «ارتإلا ف ةهيكزثأدا ىمتكت زف ةاب كاجو اطأل]
 مولعملا ريغ سحلاو ةرهاظلا تاكرحلا ىلع يلوتسملا وهو مولعملا سحلا : عاونا ةثالث ىلا
 نيعلا هكردت ال يذلا يا هب سوسحملا ريغ سحلاو ةنطابلا تاكرخلا ىلع نلوتنسملا ونهو

 نيعون ىلع رصتقتو يناثلاب ريخالا عونلا قحلن انمالك ينو . تاكرملا ريغب مناقلا وهو
 الا رخ الاىلا دحاولاةلاحتسانأكما نينيبم مولعملا ريغ سحلاو مولعملا سحلا امهو طقف

 لوقتف ةدحاو ةفصل نيعون اهنوك ىلع لادلا
 لامعانوذ نم ةءارقلا مله هنأ لوق نم "لقو ديهج دهجي هيل ةءارقلا لعتن ال اننا

 هذهةلاللاو كش الف اهنف ركتفن نا نود نم اهنلمحي 7 يي كلذ دعب انكلو رظنلا

 ةيدايتعالا لامعالا نم ربثك ينو يملا يف كلذك. سحلا يصون يف ةلاحتسا لصح هنا
 نم هِي راج يهو اهريغب اهنع ايهال كاردالا وضع وه يذلا غامدلا نوكي ام اًريثك هنا
 اهروعشل ابلجر مفرت اهناف ًالثم ةرباب عدفض لجر انزخو اذا اضيا اذكهو . مماع نود

 انعطق اذا نكلو . مولعملا عونلا نم انه سحلاف . اهودع دي نم صلختلا لواحتو مالا

 ”هنكلو ةزوخوملا هلجر عفري لازي ال سارلا عوطقملا اهمسجل كاردالا كرا ابسأر

 سأرلا مطقبف . لع نود نم طقف سكمنملا لمفلا ل اق نم انك نحل ترك لوا
 قفشعي ةيلظايلل؛ اهئ انسيغا رك او: رخآ ىلا عون نم سحلا لّوحت دق ناحتمالا اذه يف
 نور دبتسسلالا نوح لمة مكوا نك ةب رض نيعبس برضي انبلقف انم ملعر يغ ىلع 2

 ةالشب رعشن لاحلا ينف ام لامفنا انأج ان اذا ءركلو اضيا انع ابصغ لب انتدارا نود

 انا ملعن اليلق انهمتتا اذا نكيلو اجرا نوه دمر اهلل نيد بتاتا اولا
 ثدحن امم ء خس لب رح اة ابو ردزا دعبفانلك | ىتمو . ديرن 5" نست ل

 اًيوايك ريقق يتلا داوملا هذبم لاعفنالا نع عطني ال احب ارك 3 عمو انيف

 9 اهّسح يف رثؤتو ةيحي رشتلا قئاقدلا قدا ىلا لصتو مدلا يف لخدت مث اًنيعيبطو

 ه1 تانناكتلا اهنيسابغ غفلت يتلا !ًدجةديدعلا ةيل الا ةيلوالا قئاقدلا هذه



 ةفلتخلا هعاوناو سلا منو

 ا” او هلع ضوصتع ريغ ناك امو. هنع صوصتق رهف نيدلا ف هب انوذأم لقلا

 يف دب الف مالا ناك فيكو ملا ةبكك ب ناجب متتاو كلذ لثم ىلع حاسب ال ككثمو عب
 ةدافتسا وا ةدافا نم دصق لك ينو دصق نم *يش لك

 ا
 ةفلتخلا هعاوناو س ردا م :

 امهدلوي ناضقانتم نالماع ”هعزانتي هتايح نم ةمسن رخآ ىلا لفطلا لالها ذنم

 هر ةيافلا هتسح غولبل ناسنالا ناف . مثلو حرفلاو ملالاو ةئنالا امه و يبصدلا ”هزاهج

 وه لب اي ونعمو اًنيعيبطوب ةطيحلا لماوعلا لك لعذب روعش ”هقوفي ال اروعش رعشي وهلا
 عيمج كي اعاد دّدرتيو لمالاب سأيلاو ءاجرلاب طونقلا لباقي يذلا هسنج يف ديحولا
 يفرظني منومب ملاع وهو. ةبوغرم ةالل وأ ةبوهرم ةادشل مادقالاو ماجحالا نبي هلامعا

 . هلبقئسم نم ”يش الو هنوم سا هنابسح يف لخدي ال يذلا ناويحلا فالخب ملبقئسم
 000000 11 كاردأا افيو رح ا ظلم روثلاو تلكتاك ايلملا تاناويحلا نا ىلع
 1 رتل“ قات لدا ةنم ئرف ناويملا لس قا تيت لجأ ماو ندا
 ةهعيطقت ريصي لب ًاميطقت ”هواضعأ تعلق ولو ملأب سحي ناويحلا دوعي ال ىنح ظسبأ
 ماع ١ ارا دكلعأ فرفتف وب ا قار 3 عواعق» هج اك ذا ةوقل ”ةظشاو

 كالا قلو ردح كانابنلا هلوقب سلا رتبشلا سويفل هيلعاركتأ ىدلا تابنلا
 تانئاكلا عيمج نأ نم وطسرا هيلا بهذي ناكامب هبشأ كلذو . سحتو شيعتو ومنت
 دقنعي ناكَف . تانئاكلا فالتخاب اهاوق فلتخت سفن تاذ ( تابتلاو ناوبتخلا ) يللا

 ديلوتلاو ولا يو اعب را ناويخلا سفنلو ديلوتلاو وغلا امهو نيتوق تابنلا سفنل نا
 .لقعلا وأ سفنلا عم اهرك ذ م”دقتملا ميرالا يهو اسم ناسنالا سفنلو ةكرخلاو سحلاو

 ًاطخ بسحي تانابنلا ىتدا ىلع سحلا انراكئاف وطسراو سوينيل لوق رم نكي امغمو
 0 د ولا تاءاجلا ارضصا يت دوجون نال العلا تاناوننلا لع ةداياةاتراكتاك
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 كفل ثحبلا ةلع ةريملا
 اذهو هبجوع تعنص يذلا ماظنلا قسن ىلع ياا د دحاو قسن ىلع اطل فورظلا ةبسانم

 عون بسح وضع لكل نركب أب ابا يضقيو اهنانص يف قس نركت أب يضقي
 اناا ناخد ولا رة هاما ةذوجوت نوكت ال نأ يضقي اذهو ام ةفيظو
 لدب امم اهتافص ضعب يف يعونلا يعيبطلا سايقلا نع ذغت ادار ذأ عاونالا يف ىرت أم

 نيب اك ضيا رخآ ٍسنج نمو دحاو سنج نم ىرخالا عاونالا نييو اهنيب نا ىلع
 كلذ ل ماو نام 1 دلج يف ىزعم دلج ىرب ىتح هين ةمسن تاننلاو ناويحل

 ا < ناسا ةشيرفا كلذ نمرتكا | اضيا ىرنو يعيبطلا خيراتلا يف ةريثك
 ىضتقن ةكحلا نا ىلع ال ةغيظو ال ةّيرثا ايوب «اضعاراس ا تدر عونلا سايق

 ورد 6 ةيفوتسم ةيصوصخ مثارج يف ءدبلا دنم ةنمضتملا عاونالا هذه 006

 دقفت ذا كلذ فالخ نكم الو اهسفن يف فئاظولا ةمولعم ءاضعا تاذو اهعون يف تافصلا
 1 ههيلاهجوانا ديرا ام اذبف ميئارجلا ةّيمها يأ ين ىنيوكتلا ديبقتلا اذه ةيمها ذئنيح

 ةيراغلا ىلا 00 ةليسو ملفعا ثحببلا اذه لثم يف ”لعلو آلا
 اندنع ناعالاف 00 ريتعا اذا امأو » كر ضح لوف ادب يباو اذه

 كلذ نمررضيافيناذلا دلوتلاب نيلئاقلا لوق ةحص ضرف ىلعو « لا نايعلا ىلع مادقم

 ةارسز هتف تناك نك عال ماقال ,ءدلاو انثحب عوضوم نبي نا ىلع نيدلا ىلع
 ك2 يشب نيدلا ةيمها سمت الف ةقفاوم ريغ وا ةفولألا ةّنينيدلا صوصنلا ةتفاوم تناك
 داقتعالا نا اكو نون نب عوشي سمش ةكرحب رثؤي ب رإلا نارود تافاشتك ١نا

 امو.تاوامسلا يف يذلا انابا .لوقلا ةيمهأب رئؤي مل ناكم لك يف دوجوم هّللا نأب م هعلا

 يه لب ضرالا قوف ةعوفرم ءاقرز ةبق دعت م اهناو تاواعسلا ةقيقح نيبكلتلا : ةفرعم ا
 ىموملوق نم ائيش ريفي هذه أانضرا اهمو ةم -ءوامسلا مارجالا , هيف حبست ع لا

 ماد رلجلاق وذ هايملاو دلجلا تح هايملا نمي لصاف نجلا لبا قلخو مالسلا هيلع هي

 اريخاو نيدلا سمت اهنا اهنم ًامعز الوا اهمف ثحبلا ينيدلا ملاعلا ضفر يتلا لئاسملا نم

 ولو عانتقالا قبس ارجع يرجي امو كلذ يف ةقآلا لملو مريخ لق ةنعار ا

 وب انيتأي ام ناك" نا لوقلاب للعلا ليبس يف يعسلا نع ناسنالا ىنتك ال نولوقت ام
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 ثحبلا ةلع ةريحلا لادذل

 ىلع ةفقوتم كلذ يف ةجيتتلا لب الك مق كارا د ردوا ةقيقح رابعا نع كانادنمالا
 ةيا ىلع اوقفتتي مل مهما نع الضف كانه ركذي مل كلذ ترا تلق اهمدعو ءاوطلا ةيقنث

 نكمي ال لوبقم ضارتعالا املاطو اه أدبم ىلع اوقفتا ناو ر هيف ةيقثتلا هه لصحم ةجرد

 ءيدابهو نيفرطلا لاوقا كدارباب لدعلا لك متلدع دقو . ا و نر

 امع كانه اهب ينتكم ليبقلا اذه نم اهنف نيفلتحا ايهم اتثو اهميلع نيقفتمل 7

 ا 0 لا ةضالتتسا كم ام ك د لع متقتو ةداعأ انهن ه5 د بصح
 ةميق تاذ نيفرطلا نم لك لاوقا نا كانه ام ةياغو ةيققدلا تاناحتمالاو ةليوطلا

 ا لو ا ا ل ف د كلك ةجيتنلاو ةدحاو

 ىرخا ةلداو بابسا هل نكي مل نا امهدحا زوفي رشبي نا لدعلاب اهنيب كال هجو الف
 ىلا دنسم ًاقباس هيلا مترشا يذلا راهظتسالا نا منلق ناو لوقلا حيجرت هل بجوت
 - 1 نم ملست مل امنا تلق اريخا منك ل رك للا تا ختما

 يتب اماط نال بابلا اذه ريغ نم ىرخا ةلدا بقرتا ت كو اهنلع هجوا ضعب كر ضح

 ةحضاولا ةب وعصلا نم هيف ام عم ايراتكيلا دلوت ىلع ناحتمالا 1 تلا

 ناقيرفلا لغتشا ابر ةّيعيبط ىرخا تابقارمب دعاس لو هتجح مصخ لكل دجوت يثا
 ةنحتسملا لئاوسلا نرأب مس ول نال . ةدحاو ةجينن ىلع ايتأب ملو نظي ام لوطا انامز
 يجراخلا ءاوملا نع اهئاوهم ةلصفنم يه ربصلاب دسلا ةكحم ةيجاجز ةيعوا نمض ةعوضوملا
 . ةيناذلا ةويحلل ىلخادلا ءاوهلا ةيحالص . امهادحا ناتيلكن اتب وعص ةلئسملا يف لازي ال
 ةجحم دحاولا هيعدب اش كلذ يف ليق اههمو . ا ةجرد . ةيناثلاو

 كلذ لك نم ةيضرم ةجينن الو هل زوتلا يعدي امهالكو ضيا ةجحب رخآلا هيلع هرككي
 نرا ابو رخآ هجو نم ةلئسملا هذه يف رظنلا نم ةدحاو ةجينن ىلا لوصولل دب الف

 يركف "1 ضيا يل زاج نيلوقلا نيب حيجرتلاب مركق ركذب متصلختسا ككرضح

 00 امرك 4 يالا تو اناس نيف اذه

 5 يضقي اذهو ءدبلا ذنم اهدوجوب مزحلاب يضقي عاوتالا ما ميئارجلا تعدم. نا
 دنع ميئارجلا هذه لمفت ل ةنبللا محشي ليم اليل دب زو ال ددملا ووضح وكت 3



 لش سي نر ني ول 7098ج يت تيب سل ف فخ

 ل ثحبلا ةلع ةريخلا

 1 حلا ةلَع ةريخلا

 ملا ةلعوهو ثحبلا ببس يف إو د كلا در لا مكوق 0
 ايش متي ال ذك الكب هتكلو انش نان الا سل ل اعرااش در

 لصاح هنا ضارتعالا سصاظو 1 اما . ةدافالا نم هب ميتا ام ىلع تعلطا دق
 اذه عقتر ١ اذا هناي مثويف . لا ١ دوصقملا فالخ وهو هةر عاطقنالا مثول ن 7

 نا 00 نم كلذ 0 2 ولو 1 لاذكأو با

 كلذ ىلا 5 0 9 5 ا ءالكلا ل 0 رك
 هنولوقت م 7 اذه يف عاطتنالاو . لا ىرخا ةلدا مريغل وا 0 ”لملو“ يلقب

 ريتعل اناغ ايهعمالكلا ناك اذا ايسالو 4 مطقتملا يف مطقنملا ءاقب كالا كر ضح

 داع الا اذه نأك ا 0 0 رصانعلاو داوملا هيف

 هجيتنلا ةميق نم الو 31 نير از دولا ساس

 1 0 بك ارملا نع ءاوهلا مطقنا ولو » ليلدلا ماقم وهو كلوق نال
 ا[ لا ناخلل فك املأ كارم ذا مدارم هنم مهني ال « ةويملا رثأ نم هنا
 ناكولو 0 غ ودو اهميثارج تنام يلاو يال ءاوطلا اهنع عطقنملا تف الا

 حالصا ىلا رظنلب سابتلالا اذه عفتري الو . دوصقملا مهفيف سبل لك عنترال اروكذم

 مدع تار رأأ نع ا اطقناي دارملا 6 0 ا ةظنل ىنعم

 8 0 كعرابلا ءاوملا ا كلن لختلا ا

 دلوي نال سنن وه حلصي ال اذانلف تؤدك نك اذان نيك الإ ةيردلا د
 يلا 1 متدعاسمل فلكت ىتح ةويح ظفحي نال حلصي اك هوبح

 ( مال ةنس *العلا ةريح ةايحما ناونع و لاقم ىلع اًدر ةيلاعلا ةنسلا نطق ىف ثووشن 600(



 ءانعا نفل

 20( ماهفتسا

 نيلضافلا فطتقملا يئثشنم ةرضح

 صخ ام يف اًريجو امالك دينملاطتقملا نمةثلاثلا ةنسلا نم لّوالا ءزجلا يفتأرق
 اهإدبم يف ةعيبطلا سيماونل ةعضاخلا ةّنيعيبطلا ةّنيتاذلا هاوظلا نم يم لهو ةويحلا

 ةموثرح يف اهعدوأو 1 لك ةروص مسد قلاخ قاس يف ما ةّنيحلا دو !إدبمو

 ليبقلا اذه هرم ءالعلا روهمج نيب نئاكلا ”فالتخالا ىلا هيف مرش دقو هل

 روزبلا قلخب لئاقلا بزملا ناو ةياهنلا تب راق ةلئسملا هذه نا منلق مث مهضعب 0
 لع اب ءاوس ىلع ربظتسا دق قلخلا *يداب شم ا ةعفد اهعاونا ىلع ميئارجلا أوا

 5 0 انصب لكم ةم العلا اهم لسار دقو ريبشلا لدنت ةمدانلا رملحاطف كر

 ءاوملا رم تنا اهسفن نم اهدلوتب مصخلا اا ليو دئارملا ف

 ةويحلا نا مصخلا اذه معزي ينلا بيك أارتلا نع هاوملا مطقت :ا ولو اهروزب هيف ةرشننملا
 مق ليل دلك نا ربظب ؛ مكرابع نمو ة هلل و لاح ااا لك تبل اهف دلوت
 ىنخيال كي هيلع ىنبي ال ضوقنم مالكو هو بيك ارثلا كلت نع ءاوملا عاطقنا ىلع
 ناك اذاو *اوملا عنتما اذا ةرهاظ ةويح ا ةهنال 00

 يلو © هذه ىلا اهم موعزملا روزيلا لوصو مدعيف ببسلا مموتن !ذالف نكمم ال
 نا ىلع ءاوه ال ثيح ةويح ال نا !ديج فرعن املاط اهنع هسفن ءاوهلا عاطقنا يف

 ا دال ربل وا هل ردو نيدلا اذه (زم لع دسيل نكي رسل مول
 مارق متدوع ام ىلع كتر ضح نم وجرتف . هباحصا زوفو هزوفب 2 ىتحضقنت ال ةعطاق

 ثيم يذلا ىالا اذهةقيقح نع ؟فطتقم يف نكما اذا انوديفت ناةدافالاو داشرالا نم

 لضفلا لو اريخ هللا ىازج مريس يف ةّيلكلا رومالا نم هيلع فقوتي امل اًدج معلا

 )١( ةنس ةئلانلا ةتسلا فطتقم يفرشن 141/4
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 ا ةقيقحلا
 ىخي الو !ًءدج دهعلا ثيدح اندالب ىلا مولعلا لوخدف لاحم *يش لكي ف ةرفطلا نآلف
 ريغو لح غرفتلاو سعنلا ف و دادعتسالا 1 ةميظعلا رومالا هذه لثع مايقلل مزاي 58

 ماسضناي الا هلع 00 لاملاب الا لاني ال اع تالآلاو تادمملا نم كلذ

 ةيتاذ انل ريصتو رشبلا بتارم ىلا تايمالا فص نم لقثنن ىتح محلا داقعناو بواقلا

 ةيب رت نأ لوقا 0 يناو . ةينطولا ةريغلا ىلا جاتحم اذهو اهب فرعن ةلقتسم

 يه ةعمتجم انتورث نا ىلع . ىوقت ىتح ليووط نامز اهل مزلي لازي ال انيف ةيزملا هذه
 نوليلق ملعلاب نولغتشملا اندارفاو نوهال نورداقلا اناواينغاو انب فيك ريثكب كلذ نود
 ليبسلا دهمن انناكمأ يف ام ىلع انريغ لامعا يف انثحبي اننا "لا نولبكم رسعلا لسالسب مو
 انتوق ا دادعتسا لقعلا ينو ةوق سفنلا يف مهو 0 نم اف اندالوال

 ريصت يلا انينامأ مهب .ققحو مهسفناب ةميظعلا لامعالا هذه+ مايقلا نولوتيف اندادعتسأو
 ©"7 ىهتتا . لاجرلا مه اهرامضم يف قباسنت ًالابعاو لايت الانا

 يف ةروشنملا انرف يف ( نوبروسلا ) يف ةيحانتفالا هتبطخ يف يريلغ سيروهروسفوربلا لاق ©0
 نا يلاكما يفسيل نا !ًدج فسأ ال يلاو ) ةصنام ١1١5 ةنسريمتون ؟ا/ خراب ةيواسنرفلا ملعلا ةديرج

 (روبره نيربس دلوك يف (« تروبنف ) يف ةرفونملا لد آلا نم مزلي ام لك نايبلا ةدايزل كرظن تحن عضا
 ىلا ريشي ( انيجنرك د رظتتن لازن ال اننال ةيلوخقلا مولعلا ف مويلا ىتح نيدهعم ا ( انيف ف ماربيزري ) ف وأ
 نوحي لقا لوذلا اذه لنم نولوقي نولي ال اسنرف ى عودا اونا اخاف ىهتن | ( ظعالا نحل ملا يجنرك

 نيلزاملا ضعب لعلو ٠ اضيا !دغو مويلإو سما انيف لاقي ن ناب قحا نس #5 م لق دقو قياسا لو
 سوُور يف ةفاخلا نكلو مالكلا اذه لث. "يلع مداقتنال مهسفنا ن» مويلا نواه نيحنا كلذ يف مهبوذو

 ٠ دح اط سيل نامزو ناكم لك يف ءافخعلا



 ةقيقحلا 5

 هذه لعف لطبتف ةداملا ىلع ضرعت اهنا ال ةنغسظلا ىوقلا ىلا فاضت ةئيعم لاءفا

 ىوقلا لعب يح ال نم يح دلوت ءوشنلا بهذمب دارملا ناك ناف هيلعو اهنم ىوقلا
 ناك ناف الاو امسالب وتوربلاب نياك وهو هضقن بعصي اذهف ملاعلا يف ةرشننملا ةيعببطلا
 يرورض ريغ "هنا الا اعنتمم كلذ نكي مل امرف مويلا يتاذلا دلوتلا لوح وب دارملا
 اهريغت بحاص يلسكهو عاونالا توبث بحاص هيفوكف كلذ دعب اماو . ءوشنلا بهذمل
 أضيا مويلا دجوتو «يح _٠رم يح لك » ضو ةطقنلا هذهدنع نايقتلي هل دحال ام ىلا

 ةيحلا روصلا برقا نم دعت ةطيسب تانئاكة يدنلا ضرالا ىتح ةبذعلا هايملاو راحبلا يف

 ءار آلا نا ىلع . اههابشاو سويبيساب وتوربلاو سويبيثابلاو رينوملك ةيلصالا روصلا ىلا

 ءوشنلاب يأ ةعببطلا ىوقب كلذ لوصح ىلع ةقفتم اهناف تفلتخا اهم يتاذلا دلوتلا يف
 | دهم نا دعب اميس الو كلذ ىبأي ال لقعلاو اضيا ءوشنلاب ملاوعلا راس تنوكت اك

 طحب ام هيف ىرب الو ملاوعلا نيب طابترالا نم هرق امب نوكلا ةدحوب لوقلا ليبس هل

 لهج وه تايم يف ماق ام فلاخ ام لك ىرا نظي امل ًاقالخ نمؤ.ا دنع قلاخلا نأشب

 .هفب ريف لا لعلا ىربالنم لثم الا اهطوقي ال ىوعد هذهو ناتببو لالضو نالطب و

 منصن فيكو نوراد بهذم يف كلوق ام نينمْؤملا ةفسالفلاو ءانلعلا راك دحا لتس
 يذلا نا كش الف اميلظع دعب ةعاس عنصي يذلا ناك اذا » لاقف عاونالا قلخب همم

 ىعتتا « أضيا لفعا نوكي ةعاس عنصت ةعاس عنصي

 ةمتاخا

 ( لقعال معلاك ل معلل لاملا )

 ريغ انك ام نكك قئاقملا ىلع فوقوال عئارذلا نسحا ثحبلا نا كش الو اذه
 اد اتانانلك اوءاهدعن تاناهتماب.ةينلقلا تالا: نم ريثك يت لع نير دقق

 ام بسحب جاتنئسالاو كلذ مه رفوت نم اتريغخ كانسعا يف ثحلا "دحم ناةةنيلع ناك

 اتسفناب :ثحاجملا هذه نمريثك ضا يلون نع نب رصاق انك اذاو . اتمابفا هيلا اندشرت



 هم ةقيقحلا

 تاقلحلاك ةدرفلا ىهاوجلا نا مولعمو ةمسقلا لبقث ال ةيلزا ةيدبا ةدرفلا ساوجلا اهب
 اجا :طيناال قئانلا هاذه زف تاكرج مق ةنوكل امرئ ابسلا ف < 1

 ىتنأ ىلويمهلا هازجا تناك اذا لعب ال ههنا الا ٠ تاكرحلا هذه. ةمأق اهتيتاذف اهسفن
 الود دمي الا _ءانل :نيظت ال :ءارجالا هذه نآل ع اذؤدص:الا درتلا بهما ل
 هيبش ةيذغتلا نم عونب الا دجوت ال ماسجالاف كلذك كلذ ناك اذاف ةعب وزلا يف

 |مسالب ونورعل اب لصحي امب

 ةيقيقح ًًماوذ دلون ىلويهلا يف ةكرحلا نا لثملا اذهم ىرن انناف كلذ نمنكي امهمو
 ةزيلم املالعتتا دقت( را نودي هل دح الالم كا عريشم تسب ف ينل ا
 ةايحلا سيل كلذ نا معن .اهيف رؤي ن.ىكذلا نم اع ططح انا ابكا ازتها عون ماودب

 مانجا تنوكح تاناتنإاو:تيكوت اك ةكرخلا روم ناب:انتفرتمينا الآ ايد[
 ةهماشتم تاكرح. نا .ضرغنل .:ةدئافبنودب :نوكك ال ءايحالا نمرتك ظرثك |2007
 ىنويملا لواتتث نا :نع اضوغنابكرتو قويملا يف:ةنوكتملا عباوزلا ضعب لوانتث ةطلتخم وا

 هم سدم ال دو تاكا فارغا نال نك لع دن عباوزلا هذه ناف اهسفن
 لب رهاوجلا هذه سفنمهاوجلا وا عب اوزلا بكرت نع دارج ال هنابعأ تاكرشلا <

 ماودلا ىلع ةنيعم موجح تاذ 7 يلا قئاقدلا نع ةفلتخم ىرخا تانلك اينعااتبا

 الع ةئرالا ةقباسلا تاونات طك ذلا ف اون ايض ةظفاح ططرش -

 امسالب وتوربلا عاونا اهنع أشني هنا يأ
 ا” الا لوا' ف ةكرحلا هذع نم يكس الا عاونا تناكاذاف

 نكما مده مولا انكم ةعياتلا نس را اك اي رصانعلا تحد
 رصانعلا نا اك ةددعتم روطلا اذه يف :ةدلوأملا اهغاوتا تناك برو رصانملا ت كل

 . ةيعيبطلا ىتوقلا ردضم نيغ رخآ ريدصم' نم ةايحلا ليج ال تالذ نا الا ةددل

 مك ةيويح ةوق لاقي نا زوجي رابتعالا اذهب و ةكرحلا نم عون ىوقلا راك ةايحلاف
 رئاسك كلت ًافالخ انه ىعف . نيب ويحلل ةيويحلا ةوقلا ريغ اهما الا ةيوايكةفلا لاقي
 تاذ ندامملل ةفلالك امسالب وتوربلل يشو تايكيتاكيملا سومانل ةعضاخ ةكرحلا عاونا

 نذل



 ةطملا ع

 ا امون لاورلا:ىلا ةزؤكدملا تاكرملا هينركاذهتآ انزمتعا اذاو:. 0 2

 ةقلحلا تابث لك ةدقافلا تايكرملا هذه لثم ربتعأ نا كئنيح ال زاج هريغ نه اا دان لقا

 آ 01011 هل لل نعو اهتايث مدعي دابا نع فئات اهناق يعلاو دامجلا نبي ةطشوتملا
 يوابكلا اهييكرت ناف مدتث اكامسالب وتوربلا فالخب ريغتلا اذه عم اهييكرت دادرتسا ىلع
 يفو هايملا يراجم في نّوكتت يتلا عباوزلا ناك هيلا تازضخ اتب عم ماودلا ىلع ريغتب

 هذه ىلانويجولوب زيغلا هبتنا دقو 6 ليتاقد ريت ملي ول احن اهمتاذ ظح اهماف راحبلا

 اهب ”ههحشي يلسكهو ةيعب وزلا تاقلحلا هذه يبلا هبش هيفوكف ليوط نامز ذنم ةهماشملا
 000000 ةيلمو ميئازجا ددجت د رع لك لل ءالعرلا نافإ كيدك

 ءاضعا رم بكرملا يخملا ىلا ةبسنلاب اهتطاسبل اًرظن اهمالب وتوربلا يف اًروبظ رثكا
 ةكرحل رقم كلذ عم يو طقف يوايك بيكرت ىوس اهمدام يف سيلف ةفلثخم ةجسناو
 دخأتو اهذبنت مث ةمولعم ةدم اهتدام سهوج يف اهظفحن قئاقد جراخلا نم لوانتث ةصاخ

 اهسالب وتوربلاةقيقح زاتمت ةكرحلا هذب. و ةروكذملا ةيعب وزلا تاقلحلا لمت ا؟ اذكهو اهريغ

 لب اهسنن اهسالب وتوربلا ةايحلاف ةيوايككأ تامكرملا رئاسو ةينيمويبلالا داوملا نع ةيحلا
 : اهكرحت ينلا ةكرحلا

 يف اوناكن يب وايكلاو نييعيبطلا نأ مدقن دّقف ةكرحلا هذه ةعيبط فرعن نا انيلع يقب

 ثحبلا دعب اوققحن مث ضعب نع 24 ما ا نرقلا اذه لئاوا

 )0000 ١ ةدالا هاوجو . ةكرحلا يك ةدحاوةوق تالاحتسا ىوس تسيل اهنا
 يف عب اوز يوس تسيل ٍمريغو زتروك ءايكلا ءاماع ريهاشم اهملا لام مرت نسلط ثجابم

 نم اك كو ةكرحلا تلاد: ىعدنخ ادلب ةبب ذاحلا هاو عيمجو لويملا

 +1 ةححرحب مدطصملا مسجلا كا 0 0 م اذاف ”هريظن دلوب ةكرحلا

 ا ةيركناو اهريخ ريمملاو هلوح ىتلا :ءاسجالا نحمي نخسلا مسجلاف مداصلا

 هذه نا مهللع ىني الو معلا لها ىلع ىنخي ال ضعب ىلا اهضعب ىوقلا هذه لي وو

 00 00 ١ تاك لا هذه نا كلذك نوماس ايلي وح رع تكرت الك تاكرحلا

 نوهبشي يتلا ةيعبوزلا تاقلحلا :را نسمطو زئابله نيب اك ناهربلاب ققحت دقو



 1 ةقيقحلا

 ةء رضلاتالالا كلم نع اذن 2 5 مدع ناك امب ر لاقواهسن اجئامسالب وتوربلا

 يني ال :وهو اببص نكي مل ابر كلذ ىلع باوجلاف هسفنب *يشلا مدع نعال ةربكملا

 أرطق رتميلم ا نم ءزجةئأم نم رج ىوس ظلغلانم السيل ءايشا رصبت ةدرجلا نيعلانا

 رغصا ءايشا اني رب ريظانملا نم انل ام ىوقاو ءاليترلا عاوناضعب ناطيخو دابملا ربك
 ةسمه وأ فقلالا 0م اح ينام نم 5 أح هلا سبيل ”هرطق امم يأ ةره ىنلاب كلذ نم

 ماسجالا قئاقد نيب لصنت يلا تاناسلا ةقررعم نكمأ اذا ريلبملا نم زج نيزام
 ةلأسملا هذه لح الع ناه قئاقذلا ةدها ربك 2:1

 نيب ةبسنلا نم قئاقدلا رطق نيع تديمشواف ةفلتخم قرطب كلذ ىلا اولصون دقو

 تاز ا يلباق نيب فرعا ه سلوردنوو ٠ 0 مئانلا هلئاسو زاغ ةفاثك

 سرد 0 0 طظو رع سومان يف اك كلذل 4 رظنلا اهتيلباقو 8 ةيقيقحلا

 1 5 مات ىلا قرطلا هذه اواصنا مباك ٠ نوباصلا قاوبا ىثرونلا ةعيط

 لقا كلذو م للا 0-1 نع ابضه قرف الو 7 هدو
 :ا يبو كسركيم ربيكت ىوقاب ةروظنملا ءازجالا رفصأ مجح نم ًاليلق
 006 | نم مجح تاذ اهتئاقد يلا تاك هراا 0 دايك عامجاب ريتمت © ةينيمويبلالا
 + 1 ةيحي رشا ةبنالاك اتاتخ ايكرت اهنف ةئكرم قئاقالا هذه تناك وذ ندا

 ةفاجت رشق تناك ةروك للا ةاوماك اهنبط رست اسالب !ؤ ورا نأ اهو ال

 ءازجا بيترت يضعتلاب دارملا ناك نا مث . كلذ ضقني ام اهنع فرعي ال املاط اهريظن

 ال ةبوايكاا ىرخالا تايكرملا ىلع قلطي نا ىلوالاف ايعم ًاصاخ ًاييترت ةفلتخم وا ةلثاهم

 اباعجي !ًديدش ًاطابترا ضعبب اهضعب ةطبترم تائكرملا كلت قئاقد ناف اهمالب وتوربلا ىلع
 مدعب تاك رملا نم اهاوس نعزاتمت ينلاو ماودلا ىلع ةريغتملا امسالب وتوربلا نم تبثا

 يوايكلا زترو تلودا ةمالعلا يرهوجلا يأرلا باتكيف !ديج ةظوسبم كلذب .ةفلعتملاثحابملا 2

 الما ى ل116 تررا1 41 نيجو رديه اك 6 نوت ندا كتل -   ا يك
 ةنلدضخم رصانع نم ا ارهوج 7/6 نم ةفل م ندويبلالا نم ةتيقد ا يأ 5 2



 ةقيقحلا انين

 يوابكلا اممالب وتوربلا لصا هب ضقتني ام مدقت ام يف سيلف . اهريغ وا ةيئاب ربك
 دض كلذك اًئيش ديفي ال نآلا ىتح اي وايك اهيكرت ناكما مدعو . يناذلا اهدلوتو

 مل ءايميكلا نا عم ةيوايكلا تاككوملا نيشانبكريتمت ةيلالزلا داوملا نال .لصالا اذه

 هييكرت اهل م ” ام ىلع ءانب اهيلع كلذ ةلاحتساب مطقي ال اهنا كل اكو ايام
 ناو م نال كدا متي ىف جل الا لواط االن اع رو ةبج قفل ءايمكلا

 ةضرع اهمال اريك اقالتخا اهنع فاتخم يف ةيهويلل الا :داوللا 6 تناك

 ال يوايكلا اهيكرت ناذ تاكرلا هذه فالخب . وه اك ابييكرت ظفح عم عي رس ريغتل

 00 5 تسل يقو,. ةيذعتلاب اهنع زاتمت اهنا :يأ ًاليلق الا ريغت ولو اهل دوعي
 عيشم لئاس يف تعضو اذا ةرولبلا ناذ تارولبلا نيب و اهنيب 2 نكي مل الاو ظيسب

 نكلو اّيرهاظ اهش امسالب وتوربلا ومن اهومن يف هبشتو كلذك ا 1
 بذج ومنت اعا ةروالاف نيفلتخم نيعو' ىلع 3 ابمف وعلا اذه نا ئرتب رظنلا قيقدت دنع

 أبملا بدجتف اهسالب وتوربلا انا ايتام لخاطر اههيكرثك يوايكلا اهيك رت قئاقد

 اا 1 ىف ةراتمو رح الا ضعلا ةذبانو اهضمي ةلثم ابلحتق اهنع ةتلتخم داوم الاغ

 ضوبب عيمج كي دحاو اهنا ربظي يوايكلاو يحي رشنلا اهميكرت ناف . ةيلكتاريغت
 ]1و2 قرخلو اًعدقض ةرعو ةكمس كانهو:اجنتسا انه:دلوت كلذ مم يهوناويملا

 ال0 ت00 ىىل اد ال ةروابلا ١ سراق دودحلا اهومتت كاذك تازوللا نعبناتمتو

 نيتلتك ىلا امتاذ نم مسقنت رتميلإلا رافعا دق اهتقدت اب هزتكا لحلف نال زتوونلا
 هتلر يف نكي مل ولف . تايلخلاب ةذؤرمملال ةريكطلا تائسملا ءانلؤتو: زثك 1 وا

 اهيف ديدحتلاو ريغتلاو ماسقنالا اذهلثم نكي مل اهنطاب يف لعفت اكاهرهاظ يف لعفت ةوق
 "00 اتالم ايمالب وتوربلا» ١ تاروابلا وعن نع قرف ال اهو ناكلو انكم

 افالتخا دلاوتلاو ماسقنالاو وهلاو ةيذغتلاب اهصاصتخا ثيح رم ةيوايكلا تاكرملا
 هايميكلا مطتست مل امر كلذلو . ةيلالزلا داوملانع ضيا فلتخت صئاصخلا هذبب واريك
 نا حص اذا اهس الو ًطالتخا ةيلالزلا داوملا دشا عانطصا تعاطتسا ناو ةايملا قلخ

 ىلع ركأ امبر يضعتلا ةجيتن ةايحلا نا ىلا بهذي نم نا ىلع . ةسناجتم اهمالب وتوربلا



 ةقيقملا 0١
 تاييبح نم ةقلؤم ةدام ناويحلا يف نرا نيب يوسنرفلا يعيبطلا ,ندراجود نا الول
 تابنلا تايلخ يف ةدام دوجو نويتابنلا فرع من دوكر سلا مسا اهلك اظل ةسفام
 زئاش سكم يناملالا حرشملا نيب دقو امسالب وتورب لهوم نوف اهامسو دوكر سلاب ةهبش
 نم ”ءانعم يف امل ملعلا يف اممالب وتوربلا مسا بلغت مث امسالب وتوربلاو دوك ر بسلا ةليف
 :يلوألا نوككا خب جانتي كك تيرا

 اهمال هبشا امو ةزهجالاو ةجسناالاب مهاق ريغ ةايحلا رهوجنا حي رشتلا نم ملع مث

 ةروص لك نع ةبررعلا اهمالب وتوربلا هذه يف لب اهمف رثؤي امم نكت ناو ال ةمزال ريغ

 ةككرمو ضيبلا لالرك ةسناجتم امهنيب لب لئاس الو دماج ال يهف نيعم ءانب لك نعو
 فرخ داومو ترك نم ليلقو نيكو توزاو نيجورديهو نور هلم

 رصانع نم ةيكرم لب ةطيسإ تسيل ةيحلا ةداملا ناف !ًدج مهم ىمالا اذهو . ةيندعم
 تايكرملاب فرعي تايكرملا نم فنصب ةهيبش اهنا كلذ ىلع دزوةنيعم ريداقمب ةيوايك
 ةبوايكلا تايكرملا رئاس ةعيبط ريغ ةعيبط نم اهراتعا ىلع انلمحب ءيش ال هذهو ةيلالزلا

 نمو امسالب وتوربلا ديلوت عاطتسي له وهو مهم لاوس انل ضرعي مث نمو . هيدايتعالا

 يناذلا دلوتلاو اني وايك اممالب وتوربلا ديلوت نيب زييملا بجيو . اًيوايك ةايحلا قلخ مث
 نيوكت الو اًدج ةريغص تناك ناو ةكرم ءايحا ديلوت انه دارملاسيلف ةداع مهني 1

 هذه وه امنا هعنصي نا يوايكلا نم بلطي امو ًاطيسب ناك اهم يجب رشن رصنع
 ريظال يلرلا يدان يفو ا اهيخ هناك اش ناار كالا تيا

 نع ةيرعلا ةرحلا امسالب وتوربلا ىلع قلطت ال روتساب تاناجتما نال ابي رغ مالا اذه
 تايعاقنلا عاوناو ريخملا ىلع نكلو اهمف ةثوروم ةفص لك نم ةصلاخلاو ةروص لك

 ءايحالا ىلع يا ةثوروم ةعدق تافصو نيعم نيوكت تاذ ةبك رم ةيح ماسجأ يو
 يلا ةيوايكلا تاكرملا نا ملعي ام ةيافف ةداملا هذه امأ . اهسفن ةيحلا ةداملا ىلع ال

 اصاخ سيل اذغو . اهسفن نم اهكرت نا عيطتست ال ةايملا اهدتق دعب اهبلا يه لجنت

 هب رصنع ىلا لحنا اذا ءالان اف ةيوايكلا تاككرملا رئاس ىلع قلطي لب اهدجو اهب
 ةررشب اببلي ل نا ءام ناكري الو نادحتي ال هارصنمف نيجورديهلاو نيجسك لإ



 ةقيقحلا 575

 الب ًاياتخم اكرم أ املج رجتعلا يملا اذه لثمو . اذ قباس دادعتسا نودب ةي رامكلا

 كلذك قلخلا يهذم يف حصيالو . هلم نأ ةروك ملا: تالغازفلل عيطتسن 00

 عاونالا ت تقرا "لاو ندم ادلع مزاتسب ةضرقنملا 0 ضيوعتلا نال لوا

 ماظن ىلع لكيلا 1 قالب قلاخا نب زب كنال . امايو ال مدقت اك كلذو نامزلا عم

 ارداق نوكي نا اماف . راوطا ىلا قلخلا مس لب آلا يح اك وسلا قطن زيغ مدس
 دعب الل اًنيدادعا روط 0 اذه لثم نوكي نا امإو لعفي ملو
 ا 000 الب كيال روصلا لع ةايللا فقوتلو لوا ةداملا دوجو لع ةداملا روص.فقوتل
 كيم اًنيداصتقا * ةتيهسلا تراجح ابر مولعم ماظن ةاعارم نم دب ال نيرعالا الك فو

 مولعلا ا ف دم ماظنلا اذه نا ررقت دقو . يناثلا ْى ا ور ليس دالوألا

 ضعب نم اهضعب ءوشنلاب تنوكت امنا اهتاقبطو ضرالاو اهكاوكو هامسلاف ةيعيبطلا
 000 ]1 د1 ةحيرلؤيبلا مولملا ين كلذك نوكي ال اذاملف.. ايفا ةدوجؤم, ىو
 ا هيلا انا ىلع ليلد يأو قلخلا 1 ماس ن1 كدلك ةلكلمأ ننلخ ىف يلاخبا هيلع

 000 نس ةوشنلا اك قلخلا يف ا دب الف . كلذب ةكمملا صقنت لهو ماظنلا

 اثدرا اذاف . نييملالاب نييداملا تلم ةطقن انهو يملا لبق يلوا داما نم ةيحلا ةداملا

 اعم هنن يملا يف ال هنع ثحبن نأ هذه ةلاحلاو انيلع تجو ةايحلا .رذن لع ماكل

 هذه لثم ناك اذا ملعنل يلا اكاد را ةداللا هله ف ناك

 0 اد هرركا ناوبايسإر دابا نم نوكتل نا امل انكم ةداملا

 ثلاثلا لصفلا

 ( اممالب وتوربلا وا ةيجلا ةداملا يف )

 ةيناملالا نم ميلشروا اهامسو نكد نيل اللا ويانا زةبج لوو "هضم لاق نس لول

 اهل غربنرهأ ينارغوركيملا ةضقانمل فعضي هلوق داكو ضرفلا باب نم ناك اهب لوقو
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 45 ةقيقملا
 بيكرت لعن نا هتطساوب انعطتسا يذلا ىنيطلا لحلا نا ىنخي الو . فاش ليلعتب اهف

 ازا نم نرككا ا نك اركان نارئارأ يراك كسلا
 ديدحلاو مويسلكلاو قير كلاو نودك لاو نيورديللاب مويسينغملاو مويدوصلاف

 دقو . انه ةدوجوم ٍض ع ان دووم لا قبزلاو نوميتنالاو ثومزعلاو موبرولتلاو

 دلذ:انبضرا يف ادعت اك كانها دنت مادجالا هذه نا ةيوجلا راجبللا صقل نم 0

 :ةانداومع ةبسبش ةدماح داوم نم اق تن وكت نق لوألا ءايحالا نوكت نا نما | ذا
 يف ا مدطصا بكوك نم ةايملا اهنثا امنا انضرا ناب معزلا نم ةدئافلا ام هذه ةلاخلاوف
 ا ية لاوحالا يوكل * كن ك3 ءاضغلا يف ٍهرؤرع

 يف ةايحلا ءوشن راكتا ىلع رارصالا اذا ث ىسمشلا انماظن موج دحأ 2

 را عم تعقو ةيحلا ماسجالا 0 3 18 يذلاو ىهتتا « ضرالا

 ا مهضعب بطخ ةدم ذنمو . يرياكنالا ل" وقل

 ةبطخلا متا اف ةيومسلا مارجالا نيب يذلا ءالخلا يف دوجوم راخب نم نوكتي هنا لاقو

 نوك انضرف ول ههنال لوقي ام يف حمي بيطخلا نظا لاقو نسمط موتا توي
 ماق سلج الو . لايمالا نم نيبال ضرالا غلب نا لبق باذل ياعالا كلت يف دّربلا

 ءانسالا نوؤننا رعو ا اذه نما كرغأ أر ئاترا الحر فرعأا كلك لب ر دروللا

 لب كلذ ةحصب محا مل انا نسمط ميلو ريشلا لاقي. ءاهسلا نم نضرالا لع تظلع
 مداسف ىلع ليلد ماقي نا نكمي ال هناب و هناكماب تلق

 رظنلا لا انلع قبب ال طابترالا نم ءامحالا نبي ام هب انماعو كلذ ررقث اذاو

 أثن ما "صاخ قلخ لعنب نّوكتأ ءايحالا ملاع ُهنم عرفت يذلا لوالا لصالا ىلا

 صاخلاقلخلا يفنو اهق وب ةداملا نم ةايحلا * رن يادلا ءوشنلاب داريو ايئاد

 قاذلو ءوشنلا مالك فو لدا اذه ناك اذ اه م كدا ن احلا ينن هنم مزلي ال

 ةح ةذاماوا ةتاتع ءاضعا نك نلوم ظلمك اًيشاطا طال كده نك

 يضتقي كاذ نال الكاك نك نا سال ءوشنلا بهذم يفف . يملا اهنم فاأتي
 تالعافتلاب ةبمبش تالعافتب اسأر اهاوقو ةداملا نم نوكت دق يلا اذه نوكي نا



 0 اا ا ةشل ؟/

 ال01 لوجو ةقوب بست نا فيك قخم الو“ نيدوبا ريغ نم ةصاخ ايلعلا تاناويملا
 دق روتساب نا فيكو ىدس بهذ دق اًيتاذ ايندلا ءايحالا ديلونل مهريغو ناينتسبو
 ايلعلا ءايحالا ين ىرت اد هب قدصي نف ةبب وكسوركملا ءايحالا يف كلذ ةلاحتسا نكي

 لالا ةدارألا نال ةبوعصلا ليزي ال يتاذلا دلوتلا نع اضوع قلخلا ةظنل لاعتساو
 ]الا هذع ءارو ام ققحت ىلا .دهصي نأ عيطتسي ال لملاو املامفاي الا انل ربظت ال
 نم دب الو ريح ال نم "يح وشن يا يتاذلا دلونلاك فيرعتلا رابتعاب ”هدنع قلخلاف

 5 يف يأ 0 كاوف مث رمولعم ناكمو نعم ل 2 كلذ ثودح

 ”هقدصي لهو ضرالا نم بشو اللفات دول اس كدر ]ذك ناكيوزانك هعاسو

 قلخلاب الو . انك هلي نإ ده يل يباذلا دلو لاب لوش 00 لقعلاف - دحا

 ذا نوكي فيكف . سماك ةيجولوتيملا ةنمزالا عم بسحت نامز ىلا ٌمرَسْو نا دعب لا
 13 لا ءايحالا يف يناذلا دلوالاب .ركي مل نا ةضرقنملا عاونالا نع ضيوعنلا اذه
 ارقنأ نال بقاعتملا قلخلاب 0 .قلخلا نم بعصا هذه ةلاحلاو هنال ليل هيلا بهذ

 00 نوكي نأ يضتقي امنع ضي وءتلاف يردتلاب ثداح س اك عاونالا
 ' كلا لوك نوكي نأ الا قي د ملف ضيوعتلا اذه لثم ب دي ب ام ملعب ام يف سيلو

 اذهيف نكي ملولو . نوراد بهذم ىلع مالكلا يف سماك لوحتلا اذهم عاونالا نّركتو
 0 ةدئاف هب ىنكل ايقاش احاضيا ةيضقلا هذه حاضيا ىوس بهذملا

 طابش  خراتب ةيوسن دا 0 د0 1 اخرا قالا راق لف
 ا ١ملم6 ةنس

 ريغو ةلحاق ءدبلا يف تناك يتلا 0 ١ ىلا نويهذي ةفسالغلا ضعب نا ىلف اع

 0اك1ا 51 مب نم نأ مثارجلا نم اهاتا امم ةايملا اهبف تضرع امنا ةنوكسم
 ا اهدب زي امباو ةلأسملال اغرذل موي دلل هنا ار ل

 نأ مزايف ةيواهكو ةيعيدط لاوحا لعفب كت صضرالا لك تريل دق ةايملا 0

 اد كادوا هوضعو ينستلا ماظن كا وكديلا لع ءاذتبا ثنربلط -ذق نوكت
 لو اي الو ةلآسملا هذع لح: نودعبب اجا مل يخالا اجلللك ليلعتلا اذه لابحب نوقلعتي



0 0 
 ناو اوُهَو اههفد تحصي ةريثك تاضارتعا مويلا هيلع درب الوقعم ناك ناو لوتلا اذه

 ءايحالا يف نيئاك وه امنا 'هنال اسأر داجلا م اولا وتلا ت انا قاييشاتمل حص

 ..:رم عوضوملا اذه يف رظنلا قيقدت نم ادا دي ذاع ردك كحل لمف تحن عقاوو

 : لوقنف رخآآ هجو
 نسانلا نه ليج ضارتتا:ةيتضاملا ةنستلا:نم 40 ددعلا:يف ةيعوبتسالا ةريشنلا تركذ

 تناكو تلاق يرانك رئازج يلصالا ”هنطومو شنغلاب فرعي ناك لايجالا ظعا نم
 . رشع سداسلا نرقلا يف نيينابسلا روجو ةيدوبعلاو ةئبوالا نم ينه ام هضارقنا ةلع
 سينرونيدلاف خيراتلا ذنم ناويحلا عاونا نم ريثك ضارقنا كل ذك نويعيبطلا ركذو . ها
 نم عاونا ةدعو تنردلاو ركح.ك دم يف سينرويبالاو ةديدجلا ةدئاليز يف ضرقلا
 لابلا عاونا ضعب و اريثك ابروا يف سخرالا لق دقو انيراكس رئازج يف فحالسلا
 ”٠ ةديدملا ةدناليز يف ةعرسب نالقي س_كيرتسلاو سوكيرتبالاو انراحب ند ضرقنا
 اضيا كلذ بابسا اوركذو رك ذ نم ريغ رشبلا:ن. ةريثك لايجا كاك سرتنأو
 فاتخي ال يملادلا رصعلا نا ملعي ناكالو ةعيبطلا قئاف :يش اهنم هورك 2-0

 ىلا بسني ميراتلا لبق ةميدقلا ةيروذحالا لاجالا ضارقنا ناك ةفااسلا روصعلا نع
 كادذك ةيلييط تانلنا لاى تاما «كرغ لك دق

 عاوناب امنع ضع دق يدق ةضرقنملا ةيروفحالا عاونالا نا كإذك مع“ مْ

 مهلا كلت نع صوع اك مويلا ةضرقنملا ع عاوتالا نع ضي وعتلا نم اذا د الف ىرخا

 ملي الو لقعي ال اذهو يلكلا ضارتنالا وحن هويلا | رئئاس ءايحالا ملاع نوكي نا هيلا

 عاونالا لوح يأ جردتلاب اما نيهجو دحا نم ضي وعتلا اذه يندب الو دحا هب

 00 هم دب الق 2 نكي | ناف . ه5 امأَو ظظ7 اعطي لا ةدوجوملا

 ق١ ئثاللاو كنا نكت نم ديال اعل ىو قاذلا كاونلا يا" ءوعلا وا قالا

 زيطلا عإونا نم يح لازب ال يذلا سوكيرتبالاك تناك تنردلإو سيئر رعالإو سينرونيذلا <« )١
 ناكشي ءافيبلا نم عون تاك ىكيرتلاو ةماعلا دق نع عيكرتكا نيلولل ككانك 1ك

 حراوجا ليللا رويط هبشيو ضرالا راجوا
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 بحاص ناسنالا ىلا نيوكتلا ردت يف ىعتتاو ”هعاونا تددعتو ناويحلا ملاع مستاو
 نع ةايحلا لصفت اهنا معزي ناك يبا ةديعبلاةفاسملانالصاحلاو .ىعتنا « ةبورلاو ركفلا

 ريتعي نا حصي ال يب زج قرف ىوس مويلا اهنم "قبب مل اقلطم الصف ةعيبطلا ىوق رئاس
 ” الإ راككلاا نعال اعز ىرتلا هلم يفوظنلا ىلا وعدي كلذ نا الا . كلذك
 يناذلا دلوتلا هنو يعيبطلا ىلع ًالاكشا

 ىناثلا لصفلا

 ( يئاذلا دلوتلا يف )

 ا طال الا كابس ميئارجلا .دواعجي نيذلا ىلعرتب ذاتسسالا ضرتعا

 يا اعاد ةهيبس ال ضرملا ةجيتن نوكت دق ميئارجلا ناىلا بهذي نم روكذملا ذاتسالاو
 ا دتلا يف ترشن ةلاقم نم لاق  ايتدلا ءايحالل .يتاذلا تلونلا ىلا سهذي. نم
 ام يريزانخلاو يوئرلا نردتلا نيب لصفلا اهف لواح ١884 ةنس لاكيدم نوينالل

 رولكلا نم ءفاكم ةدايزب ردقث ةيوايكلا ةفلالا نا ينماعي يذلا يوايكلا نا » هصن
 يناثكح لاتق 3 ىلا ( ولح قيئز ) قبئزلا رورولك ل واكة ماس ريغ ةدام لوحن نا

 ةيوايكلا تائفاككا ةيواستم داوم نرا ضيا يندلعي يذلاو ( ينايلس ) هرورولك
 نوكي نا ايريموزيالا سومانبجومب ردقث كي رطرطلا ضماحلاو كي رطاربلا ضماحلاك
 ىلا اهضعب و راسيلا ىلا بطقتسملا رونلا لوحي اهضعب نا ثيحب ةفلتخم صئاصخ اهل
 سومان بجومب لوحت ماسلا رولبتملا ضيبالا روفصفلاكة دام نا كلذك ينماعيو نيهلا

 يلع ركني نا ديري ماس ريغ لكشلا ميدعر محا مسج ىلا 54٠ ةرارح تحت ايبورتولالا
 يدسج يف لعفت نرا ىلع ةرداق تابويح ايب ورتولاو ايريموزياو ةفلا دوجوب قيدصتلا
 ةجسناو ةضير٠ قئاقد ضرملا ةلاح في دّلوتو جراخ نم يتلا ءايشالا يف لعفت اك

 ادا سلا هر ةحيلحصا ةبن او: ةحامعرللا قئاقدا ةخضلا ةلاعأ يف دلوت كة ضيع
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 يطا را اذا معن . ىوقلا لك ماو ةدامال ةمزال ةئص ةكرحلاو ةكرحلا نم اعون

 قلطي نا زوجي الو ةيارغلا ىعتنم يف لوقلا اذه لثم نوكي ةفل مهغلا ىلا نم ردابتي
 مسقي ايجولويسيف هب داري اك سحلا نا لا يللاعلا ناويحلا ريغ ىلع الو تابنلا ىلع
 ململا يضتقي وهو ةيناويحلا ةايحلل ايناويح اسح كلذكنيمسق ةايحلا مسقت اك نيمسق

 ةيغؤالاو نلقلإو ةدملاهربجكا ةيئايتلا ةايحلا اناناس. امولعم ان

 اضيا ليبقلا اذه نمو مولعم ريغ اًنسح ىهسيو ةيلآلا ةايحلا ءاضعا رثاسو ةيرعشلا
 3 : همضمو بابذلا صننقت يتلا تابنلا حراوج نم مريغو ساسحلا طنسلا قاروا تاكرح
 ديعب وهو كاردالا نم 0 يف سيلس حلا اذه . مب يذتغلو هيلع ةفتلملا اهقاروا 2

 زاج اًنسح رثأتلا نم عونلا اذه ىمسي نا ّمعص اذاف . نهذلا ىلا ”هانعمنم ٌردابتي امع
 يندعم بيضق تارثأت ةبسن نال سحت ةداملا نا لوقنو عسوتت نا ةبسنلا ةاعارم عم ان

 .ناسنالا سح ىلا تابنلا اذه سح ةبسن نم دعبا تسيل لفاسلا تابنلا سح ىل
 امهضعب ىلع ال امهملكى لع ”هقلطن نا بجو تابنلاو ناويحلا ىلع سحلا انقلطا اذا مث

 ةبوعص_كلاذك قم الو سما قئالدرءانيا:يفةنياملا نم ععاونا نو ان ح0
 ةلاقملا يف بيبطلا لاق . ةطلتخم اهقافا ربتعت ثيحب ةئالثلا ملاوعلا نم ملاعو ملاع نيب زييملا

 ىف اهضمإ»:ةتادتم تاتتلكلا نا نوزي ءاهلعلا م ارتكب نإ ضار اس
 ةلصتم, ناونبلاو.:تاننلا كتارق»:ى دا نال اهني ةلضاف .ةيقيتح ادودح دعو دلك

 داما ملاعر ءايحالا ملاعنيب «ةيقيقح دودح » دجوت ال فيكو « داجلا بتار ضعبب
 ةوقلا نكت مل نا هابتشالا نكمي فيك لب امهف ةلعافلا ىوقلا نيب دودحلا هذه دجوتو

 ببي رغ كلذ نأ يرمعل . دحأو عبط نم امهمف

 ءاقثرالاو طامترالا اذه ىلع نيمدقتملا ةفسالفلا مالك يف درو ام بيجع نمو لوقت

 نم أدتبا فيك نيوكتلا ملاع ىلا رظنا مث » لاق هتمدقم يف نودلخ نبال مالك ضيا
 لواب لصتم نداعملا قفارخا حيردتلا نم ةعيدب ةئيه ىلع ناويحلا مث تابنلا مث نداحملا

 هذه يف لاصتالا ىنممو ناويحلا قفا لواب لصتم تابنلا قفا رخآو تابنلا قفا
 دس قيل ئنانيلوازتسر نالوا حاوتغمالاب دسار دار ل
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 عوطقملا نمأرلا كلذ عم ناكيتب روتك دال عقو ام ةعساتلا هتنس نم ثلاثلا ددعلا يف

 سرفتب دخاف همد فزن فخ مقو ثلا لي نفت ادب ودفلا علقم لع عقو يذلا

 ةرود عبر لوح لارا دو عام اه دع ينيع ليجيو ركنا ركلات

 . ايف وه يلا ةلاحلا كارداو مالا ةدش لع 51 55 هيلا نالسرتو هناعشت هانيعو

 ءيث هبشا اهتالعافت ناو ةداملا نع !درجم !رهوج تسيل ةايحلانا ىلع لدي كلذلكو
 ما اريح لبيع لك نا مع مو تاطيقلا و نيب يحل نم ةينوايكلا ل١ تالعافتلاب

 ظيقا[ قيبل لاش اذه كلم كفرصنملا ناو يبصعلا زاهحلا يف جيبنل ةمزال ةجيتن وه

 نم اةزلا ةيئماةلك قارا نع ةجنان ةرارحلا نم ةسيقمو ةئيعم كك ويح

 ىلا ةرارحلاا نودري نويعيبطلاو ءاذغوا ماعط ة ةروص كعب حلا اهلوانتب ةقرمم داوم

 نع اهنالعانت فلتخت ال يتلاو ةرارح ىلا لوحتت يتلا ءايلاب و يكل افابن ةكرحلا
 نوكتف . ةيعيبطلا ىوقلا لصا ةربتعملا ةكرحلا نم كلذك عون ةيوايكلا تالعافتلا
 011 ما نا سفن ويحلاىلاناسنالا :تمكت ةيعاتلا نقرقلا لاا ةاحلاا ةمن
 ااا انا 1111 ىوقلا قم اسأر ةثشان نوكك نا ”ةنم' مزانا ال. اذهو: ةعيللا: ىؤق زئاس
 درقلا نم تشان سيل ناسنالا نا اك ًالقع عنتمم ريغ كلذ نكي ناو مويلا فورعملا

 نا اي ابلصا نم لب ةرولبملا ةوقلا لاك لاصتا نوكت نا مزلي ال ةايملا نا يأ . اسأر
 الا تك رحل نوكك نا غزاي الو... ٍفلضا نم. لبا درقلا لاك لاصتا سيل ناسنالا

 ةيئاب ربكلاو ةرارحلاك دحاو لصا نم ةفورعملا ىوقلا رابتعا نا اي داما قئاقد ةكرحك
 عنمي الو . ئررخالا تاكرحكاهنم.ةوق لك تاكرح نوكك نا ”هنم مزاي ال الثم رونلاو
 000010 افلح نا اى قئاقاللا تاكرتت رج نم ةايللا: تاك نوكك نا

 اهضعب ملاعلا ىوق فلتخت ال رابتعالا اذهبو . دحاو سنج 00 الهيلا
 فالتخا وا طيسبلا نع بكرملا فالتخا "1 كلك ناو كح ةلراودم ع
 ا ور نويل تالخالا ادعو: شلل نع عونلاو عونلا نع لصقلا

 سلا نم اعون ةداملا تارثأت انرابتعا يف نوكي الف هيلعو تاذلا ال ةينيكلا رهوجلاب ديرأ
 ةرارطلو ةزارملا' نم اعون ةايخلا رانتعايو: هلاوحا طْشقا ىو اراقب بيزغف ع
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 ماظتنالا مدع لخداو ام عون ىلع ةعيبطلا ةاراجم نم نكمت دق روتساب نا ىلع . ا

 ضماملاو ( ةمظنتم ريغ ةدام ) نينوكتسلا نيب عج ذا ةيوايكلا تاكرملا في
 ينيهلا تارطرطلا يتب و ييراسيلا نينوكتسلا تارطرط بسرف كيبنعلا يأ كي رطرطاربلا
 نيضماخت ىلا «ىونلا لوم اال. يتلا كيلا نما لس هنا ئل مزال ينل
 نم نكمتي ل هنا كلذ مم لاق معن . راسيلا ىلا رخآلاو نيعلا ىلا امهدحا هنالوحي
 ىتح 0 هيا مهب نعي : دنكل تاكا هذه نبي زجاحلا ةلازا

 دجوب هنا هنم دافتسي ال اذهو ةمظتنملا ىوقلا ىوس اهتعانص يف مدختست نا نآلا

 راشا ذا كلذب هسفن وه حرص دقو . ىوقلا نم نيعونلا نيذه نبي قلطم زجاح
 ىلا: قاتلا طنط نا يو ةيلطلا ا لتاغ نادرا, انتو لاك ال ا

 متلو معو لولا ةيسلسيتللاو ةيلوللب ةيئايزركللا هسضايت ران ال يش ل7
 تناكاذا ةايحلا تاكك رم نا » ناككا اذه ريغيف اضيا لاق دقو « ةمظتنملا ريغ ىوقلا

 يذلا طبارلا ىرا اهف اذهو ةمظنتنم ريغ ةيمللاع ىوق اهف لعفت هنالف ةمظتنم ريغ
 مدقت امم ىربف « هيف ةرشتمملا ىوقلا عوج يأ ملاعلاب ضر حطس ىلع ةايحلا طب رب

 نه 5 انيس ضدك نب الع دقتعي هناب نظلا بع لمح روتساب مالك نم *يش ال نا

 رهاوظ نبي نم لوا وه لب درجم رهوج اهناب الو ةعيبطلا ىوق ردصم ريع ردصم
 ةيوايكلا تالعافتلا نع ءيشب قرفت ال اهما لاقو رامخالا

 ةنس ةرشع سه وحن نم يملعلا افينج مجم يف ”هاتلا باطخيف تجوف لوك ركذ

 اهفافج عنم ةبسانم لاوحا يف اهاعجاو يح عدفض نم ةلضع ذخ » لاق هنع هرثؤن ام
 نيجسك اباهنم ةقرتخاداوملا ماقم موقيلمزاللا مدلا تقوىلا تقونم ال مدقو اهداسفو
 ةئاب ركاب ابها ك2 ةجورضملا رح ةياراقل كلج انور محنلا مدقت اكءاوملا

 نع ناويح سأر كلذك لصفتلو لاق ةزيتا تت اذا ةعاقلاب لوا تن

 عون نم رخآ ناويح نم احلاص امد توما اذه دعب هيف نقحنل مث تومب ىتح مدسج
 ةهغامد داعو هيلا تداع دق ةايحلا نا ىلع لدت هتاكرح لكو هينيع حتفي سأرلا رن
 ةيواسفرفلا ةيماعلا ةدي رجلا نعالقن فطتقملا رك ذو « مطقلا لبق لغتشي ناك 5 لغتشي



 0 ا اقتل "0. الكفن

 'الل1 ةيسللا هيل الا. دارملا ني ًابعم :اقزف كلن .كنتلمتتلا ابنسخو )يكل ةئئس نم
 بطقتسملا رونلا حطس لي وحن ىلع ةوق لكشلا ةميدعلا ةيفرومالا اهنلاح يف اهل ىلوالاذ

 اف فقوتم كلذف تارولبلل الخ - اهلعف سكع لعفت يه وا كلذ اهل سيل ةيناثلاو

 ةلثاهملا اهاياوز ريغت ياايرديملاب ىمسملا اهماظن ريغت ماظتنا ىلعو يرولبلا اهلكش ىلع
 ةب وامكلا ىوقلا نع ةمظتتملا ريغلاىوقلا اضيا لاقي اكوا ةايملا يوق هب زاتم ام كلذو
 ىوقلا لاعفا نع فلتخت ةالاعفا لعفت ةانحلا نوكامأ « ةدقعلا » انهو اولاق ةمظتنملا
 لاعفا نا يف بير ال ههنا اك هيف بير ال اهف يوايكلا اهمدختسي يتلا ةيعيبطلا

 اللف !ةناعاو ملاعلا نوكي نا مزل لاو الثم ةرارملاو رونلا لا هذا نع ةفلتخم ةيئاب ربكلا

 00000 1 كلذ ا فالخاوع مارت امون !ضلاو انا ويخج ولا !ةدحاو: اان! 1 دحاَو

 هيلا بهذي أم برغا نش ردصملا يف ةعيبطلا ىو نع نال لصف 0 مزلب زايتمالا

 0000 ا دلو كانك نكي نع ءاهضعي ةيعيبطلا ىاوقلا ليطف ًاقلا بنحو 1

 . همظعم لاز دق ةايحلا يف مهبهذم تابثال ةيوق ةجح نوي ويلا هذخملا يذلا م
 يأن مويلا لعب امو ايات ذب ناك امني ةبسنلا ل ابتعا بجي ةلأسملا هذه ىلا رظنلا

 البق معزي ناك امل ةبسنلاب ينزجلاو ميلا لسا قرتلا اذه لعل وا نيرمالا نيب قرف

 لع ليلدلا امو . ةداملا نع ادع وعر ة ةايحلا لعمل لب لصفلا اذه ديبأت فاك

 7 عنكم مدعو ا ةايحلا قلخ نم نيب وامكلا نكت قرد كلذ

 حطس لي وحن ةوق تناك ناف . دضلا هب تبثب ليلد كلذ لهو ةمائ ةاراجم اهتاراجم
 وا ةدرفلا ماسجالا رهاوج بيكرت يف ماظننا مدع نع ةثشان نظي يلطف رونلا

 عانتما نق ذل اهمودب هيلع لطفل نك ريغو ةايحلاب قع كلذ ناك امبرف ابقئاقد

 ىوقلا راس ردصم ريغ ردصم لرم ةايحلا لعج بجو ال نييوايكلا ىلع كلذ

 الإ تانلا ال 101 انام تناكمناف يلاعلا فلولا ىف ةتللا فاول نازك

 الو نيب ويحلا بهذم ززءي ال هنا يا نيفلتخم نيردصم نم 1 دال وجم

 003 2105 ببفس نا..نوتساب لاق اك بص نا .هنالإا:قيداملا|ناكرا نن.اتكر:ضقني
 ةوقلا هذه لصا نوكيف ةيل آلا تايكرملا لكل. لوالا ردصملا تابنلا ىلع رونلا عوقو
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 ءامحالا يف :لمفت ةروكلنملا ئوتلا نا :كلذك نيت دقو 1 اًادحلاو اوم ةكرشلا وا اعلنت
 داما يف ةدوجوملا داوملا سفن يه ءايحالا ءانب يف ةلخادلا داوملا ناو داتا يف اهلعف

 هيف 0 يبا توا 2 نم اهمف م يلا تالعافتلا ناو

 ىوقلل ميدقلا داقتعالا نم ةثوروم ةيقب | درج ا رهوج ةايخلا رابتعا نا رهاظلاو

 نم هب ررقت دق ام ينانب كلذ لب كلذ غوسي امالعلا يف سيلف الاو رعاه: لع قولو

 لعفلطيتف ةداملا ىلع ضرعت ةدرجم ةوق ةايخلا نا الوا اولاق . ميقتسم ظخ ىلع طابترالا

 رانرب دولك نيب امو . يببسلا طابترالا نم *يش اهلاعفا يف سيلو اهنم ةيعيبطلا يوقلا

 ببس هل ءايحالا يف لمع لك ناو اهداضت الو ةروكذملا ىوقلا لف لطبت ال ةايخلا:نا

 ةيسدنحلا ةطاسبلا نم *يشوهيف سيل ءايحالا ءانب نكلو اولاق داججلا يف اك هل مزال مولعم

 ةلؤم تايلخ عمتجم نع ةرابع ناويحو تابن نم ءايحالا نأ ناوش نبي الو . نداعملل
 ةاونلا يب فلتخم رظنم تاذ ةاصي و- نمضتب ةضيبلاك تمصم ءاشغ نم ابسفن يش

 وجلسوا لاكشلا تاذ تايلخلا هذه او ةيؤلا يع ةياورك ةريتيمةلتك !نن يه نتا
 دقفت نا نودب داجلا قئاقد عمتجم اك ىتش بورض ىلع عمتجنو ماضتنف ال ظباضال

 تالعافتلا ْرْمْع ةيزويحلا تالعافتلا :نكلو اولاق ءابحالا لك اهدحو فلْؤتو :اهالّقتسا

 ةردتخلا ةداملا نين ايوايك لافت ةةلح اما :رايتضالا تضر ووتشاب ني الو ن2 راك

 تابن ةايخل ةروكذملا تايلخلاب ةهيبش !ًدج ةريغص ءايحا يبوس سيل ريخلا ناو ريخلاو
 صهاوظلا هذه فالتخا ةرثكب الا رامتخالا رهاولظ نع اًيوايكق رفت ال قترم ناويح وا

 نعوتلا ىكتلو ارنا هع: فخلال ةنلخشلا اتاي ركل ستين فاتت ١
 نيب الو . ةايحلا يوق لعفت اكنوب ركلا عم نيجورديهلا بكرت نا عيطتست اال ةيعيبطلا
 ةب روب ركلا تانك رملا'رئاس بكرتو دانا نم اسأر نيليتسالا بيكرت ناكما وثب

 كلذكن ّنيوةيل آلا ضماوحلاو توبزلاو حاورالاولوحكلاو ركسلا عاوناك هتطساوب
 نوبركلا. ١ نم: يأ ابأو اهر صانع, نم ءاطخالا ىف ةنوككملا حاول اك لك ككل

 تاجذومبلا ىلع ةسسؤملا ةيل آلا ءايميكلا ةطساوب توزالاو نيجورديهلاو نيجسك الاو

 مكو خحيراتب ةيواسنرفلا معلا ةدب رج اهنرشن ةلاقم يف - روتساب نيب دق نكقلو اولا
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 دحاو لصا نم داوملا نوك حيجرتو ةدحاو ىلا ابك ةيميبطلا ىوقلا در رسيتي لو
 للا لد ايمن ةنالثلا ديلاوملا طبر رجح لو بيرق دهع نم ل فر

 زيقلاناف » صن ام داججملاع ىلع مالكلا يف ةلاقم نمبيبطلا لاق. رصعلا اذه يف ألا
 00 و نركب انا كلذ نا. الا” البس ادب يأرلا ءيذاب يف ربظي ناويلناو تابنلا ني

 مثهدهج هيلع *اءاعلا فقو ام بعصا نم ةيماعلا قئاقحلا ىلا رظنلاب ”هنا ىلع اههنم ايلعلا

 كل ذكو. ةلفاسلا اههتارع يف ةزيملاتافصلا ل خادتو دودحلا كارتشا ثيح نم اهس الو
 للاكشا لئاسملا رثكأ نم نوكي دق .هناف ناويحلاو تابنلا يملاعو داجلا ملاع نيي زييلا

 هتميق تمظعو نيوراد بهذمب رثك ١ طاترالا اذه حضتا دقو « نيققدملا رظن يف
 روسقم "هنا ىري نرقلا اذه لئاوا نم ملعلا ريس عبتت نم نا لصاحلاو كلذك .ةيفسلفلا
 تاتاكلز .ةدحولاتانثا ليس ىريشنلاو ظابتزالا' اانهزيرتث لع

 اهضعب ةيعيبطلا ىوقلا طابتراو ةثالثلا ملاوعلا طابتراب هفارتعا عم مهضعب نا ىلع
 كاذك مّلسي مو ةايحلاب ىوقلا هذه طابتراب - فيك ممن الو - ملي مل ار ضعب
 لصف وأو . لصالا ثيح نم ةدحاو نم رثكأ ةايحلا لعجل اهسفن ةايحلا ىوق طابتراب
 نم لصفلا اذه ناكلو. ضاربعالا زاج امل دانلاو ةيخلا داوملا نيب هلصف ًاعيمج اهب

 رونلا لصفك املوانتي يتلا ةريثكلا عيضاوملا يف ثحبلا ةلوبسل ملعلا يف ةمزاللا رومالا

 لقال هنكلو . اهني طبارا ارابتعا عم ةيعيبطلا ىوقلا راس نع اهلصفو ةرارحلا نع

 ا” 0١ ل دحر درع اره اهرتسي و اكلظم البصق ةامملا لطم لب لوقلا اذه
 لعف يف "هنا عمو اهسفن ةداملا نع لب اهتايكرم نع مزال ةلاصقنا امنع لضتنيو اضراع
 .لاحلاب كسسمتسا ولو يلابب الوبف ةفسلفلا دضو ملعلا دض نيميظع نب أطخ كك كلذ

 000 كو ىرخلا اهدي دمتو .هراث»:ىوقلا ديحوت" نالف ةفسلفلا'دض ”هواظخا اماق

 ضعب عم اضع "قتال 1 اهديحوتو ةداملا د,دعتو ىرخا اهم ابلصوو ةراث ةداملا

 دق هنالف معلا دض اماو . لاعلا ةدحول ينسلفلا روصتلا ىلع الو لقعلا ىلع قبطنت الو

 تالاحتسا ىوس تسيل ةيعيبطلا ىوقلا ناو ضعي اهضعب ةعيبطلا ديلاوم لاصتا نيبت
 ةداملانوكت نا هنم مزاي اذهو ةداملا ءازجا زازتها ىوس تسيل ةكرالا ناو ةكرحلا نع
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 نم عو يف تابثالا نم عون ىلا انايحا اهمف اوهننا ىتح اهتفرعم يف اولضو را
 :تلذ:نف نرقلاء يع ياو: ”هنع دوجو لك يفنب | دوجو هيشلا اوتبثا مهنا يا يفنلا

 عاطتس ال ةقيقح ةنئاك هايشا كا اهناق كاكلاو تانفكلا ١ ىلا زشلا قولع

 ماوس لع رذعتل يلع اهورصق لب ملع هلا اذهل ثم ىلع قئاتحلا ةظنل اوتلطا اهرو اهراكتا

 برغملا بوعش يديأ يف نرقلا اذه لئاوا نم ةضمنلا نم لعل لصح ام ىنخي الو
 ىف ةنئاك ابنا نع ةضيتلا ماله ةقيتحت اننارم اذاو:تلاقك دئاوقلا نال دنع لك

 زاكفالا يف مالا توما راس نبا وعتشا ا ةاقا ةطاترالا نم هلال 0

 رظني نم موت مهمتنا نودي موك مل طابترالا اذه ريرقت نا دج خيراتلاذنم مولعلاو

 ةيجواوتمملا روضع يف ديدملا نمزلاو ديبحلا دهحلا هذ فرص امنا لب مويلا معلا جملا

 ناك رحبلا هلا ريغ ناك_ًالثمبر ملا هلاف : هربدت هب ةصاخ ةوق ٌء يش * لكل مدنع ناك

 نأك حمقلا هلا ريغ مركلا هلاو 4 سا لعوب الحامل

 ءيشو يش نبي طابترا دوجو نظي نكي مل اذكهو . رخآلا راو عاري جا ةححا
 ىلا ىوقلا اولصف م ” ماعلا ىوقلاو داوملا ددعت بهذم ان اهاوقو ةعيبطلا داوم نم

 اومضي ملو ةينثتلا بهذم ناك اهداوم نع ةيلفسلا اواصفو ةرومأم ةيلفسو ةرمآ ةيولع
 يدلخلا ادحتوتلا بهدم ناكم ريتك كلذ تسب الا يحتار ىلا اكان

 عبتت نكمي الو ةقيلخلا يف ددعتلا بهذم قبو دوجولا يف ثيلثتلاو قلخلا يف ةينثتلاو

 : ف . زاككالا ف هينتاما زا هلو شن وح انا يقتحم نك اموتكالد ق7

 ينسلف دهجيو ردن

 ابطب رو داوملاو ىوقلا مخ هل يهني مل ةفسلفلا نقراكلا دي

 ردت ولا انه لاول يف اوناكف ةفسالفلا ضعبل تنكمايثلا ةعرسلاب ضعبب اهضعب

 ضعب نع اهضعب ةلقتسم ةيدام لئاوس ةرارحلاو رونلاو ةيئاب ربكلاك ةيعيبطلا ىوقلا
 َتاّيِنا داوملا نوريتعيو ةبويحلاو ةيوامكلا ىوقلا كلذكو ابسفن داوملا نع ةلقتسمو
 لكو ناويحلا ملاع نع ًالصفنم تابناا ملاعو ًاقنطم ًالاصفنا ضعب نع اهضعن ةلصفن»
 ل لا 0 اي ملاع نع ةلصفنم اهلك ايحالاو "هاوس نع الصفنم عون

 اذ



 ةقيقحل 1

 لرصد ةعبرا هيفو 1 ةايحلا ف

 ددسن تل رج بسس

 نادال كطفل

 (ةايحلا يف )

 لع رمل ماع لكو تايهاملاو قئاقحلا عي .نرا يعيبطلا ةقاط يف سيل
 اهل ةماوقملا اهتافص نع ةدرجم تاوذلا ىلع مالكلا عي هطخشلا الوهف تانكلار تانكلا

 رم اهاوسوا ةفلالا وا ةيبذاحلا فرعي ال هنا د هيلا ايلا فرت كلف

 0007 الا نم برص ةدّرجع ةايملا ىلا هرظنف : اهلاعفا نع الا ةطط ىرتلا

 وأ ةيبذاحلا نم ءافخ ل كمل اههاذ يف ةايحلاف ةدرجم ةيعيببطلا ىوقلا رثاس ىلا

 اهضعب ءايشالا ةفرعم ةعيبطلا سرد يف هعيطتسي ام ةياغو . اماذ يف ىوقلا نم اهأوس
 000 0 | تسلا لعلاو ٠ طابترالا نم اهني ام ةفرعم يأ نطعي ىلا ةبسنلاب
 دلك ف نأ هتفاط ينام لع فوقولاب هل لفكتت اهدحو ىعف ةياغلا هذه ىلا ”هيعس

 يلع ناكامع مويلا معلا ب زاده ام اذهو . ةحيحص ةيلمع دنا ناطن الاوز نكي ام

 ”الؤه ناف . قرشملا بوعش نع برغملا بوعش اهب زاتمي يلا ةفصلا ينو قباسلا يف
 تارعاملا ماكتب يكسحلاو 'ايشالا ص اهلا رك قنا مل
 تاافكلا ماكحأب رحلاو ءايششالا مئابط ربرقت ىلا مهليم رثكأ ككاو قئافقللو

 0 0 ءيشلا ىلا رظنلا يضتقي قئاقحلا ىلا رظنلا ناك امو . تايكلاو
 حب اهذ اوهاتف ةدرجلا قئاقحلا هذه نع ثحبلاب سائلا لغتشاف دي رجتلا هنومسي ام



 1 ةقيقحلا

 ىودج لاحلا ميلعت يف ىرث الو لاحما عماطمنف ةداعسلان م كلذ ريغ اماو اولا
 بشي فاما هجو طق ود انما الف كذ فالح الا سا

 ةايحلا نوك ىننو ياذلا كلوت ىن ىلع ةلدالا نم ضرتملا در يف ءاج ام امأو

 ماعدلا يعادتم دعاوقلا فيعض نكر ىلا ”هنم ىوآ دقف رك ذ ام رخآ ىلا ةيعيبط ةوق
 ميلا 6 حلا هقارم ور هبتك ريغ يف هلا ةايخلا لع أرقي م مل هنا ىلع لديو

 هدحو هب صتخي نا نم ع ا ةايحلا لصف يف كلذ نيبنس



 ةقيقحلا "ا

 ةقسالغلا دب زتو» نودلخ نبا لاق . مثدعي د عزاولا ةماقال ةحاح كلذك هب ناكالو

 ناسنالل ةيعيبط ةصاخ اهماو ىلقعلا ليلدلاب ةوبنلا تابثا نولواحي ثيح ناهربلا اذهىلع

 كلذو نولوقي مث عزاولا كحل نم رشبلل "دب ال هناو هتياغ ىلا ناهربلا اذه نوررقيف

 نا "دب ال ناو رشبلا نم ادحاو مهب ينأب هللا دنع نم ضورفم عرشب نوكي كملا
 ”هنم لوبقلاو هل ميلستلا عقيل .هتياده صاوخ نم ويف هللا عدوب اب مهنع اًريمتم نوكي

 ريغ ”اكحلل ةيضقلا هذهو . فيزت الو راكلا ريغ نم مهملعو مهبف كسلا مني ىتح
 هلل كالا هضرفي اب كلذ نودنم منت دق رشبلا ةايحو دوجولا ذا ”هارت اك ةيناهرب

 ءايبنالل نوعبتملا باتكلا لهاف .هتداج ىلع مبامحو مهربق ىلع اهب ردتقي ينلا ةيبصعلاب وا
 كلذ عمو لاعلا لها رثك ١ مهماف باتك مل سيل نيذلا سوج ا ىلا ةبسنلاب نوايلق
 ميلاقالا يف دهعلا اذهل مل يه كلذكو ةايحلا نع الضف ران آلاو لودلا مل تناكدقف
 عنتم ةناف ةئبلا مل عزاو نود ىضوف رشبلا ةايح فالخب بونجلاو لاهشلا يف ةفرحنمل

 يك عرشلا هكردم امناو لقعب سيل هنإو تاوبنلا بوجو يف مبطلغ كل نيبتي اذهب و
 ىصتنا ) . ةمالا نم فلسلا بهذم وه

 نم هبلطي امب هل لقاعلاف لهاجو لقاع ناسثا نارمعلا يف ناسنالا نا ىنحي الو

 مسفن نم عزاو نارمعلا لاوحاب حيحمملا للعلا نم كلذك هبستك ١ امو حيحصلا دج ا

 روش باكترا نع مفرتي وهف تاذلا بح نم ناويح لك عبطو لب عبط يف امل كلذو
 لهل امناو ةهتاذ بحب لقاعلاك ل هاملاو هيلع لابولاب رشلا اذه دوعي الثل مريغ قحب
 كلذ اهعدرب مل نا امهالكو هك اح فيس نم لا عدارشل نكي لف طن اسولا *ىلعخي دق
 مهناا ملفع اهم رشبلا نيب نم عزاولا كلا عزن برجيلو هاوس اهعدرب ال لك
 ثحبلا لوانتث اهمال ماقملا ابلم ب ال ثحبملا اذه يف ةضافالاو .ىضوفلا يف نوعقي مهماذ
 هرثؤت امو اهيف رثالا نم اهاوسو عئارششلاو مماعتلاو ميلقالا امو عئابطلاو قالخالا يف

 ن* ةداعسلا مرابتعا ثيح نم سانلا فالتخالامو كلذك هلك كلذ يف ابسفن يش

 كلذ ريغ ىلا دضلاب مأ لكلا ةداعسب ةمباق درفلا ةداعس نوكك نا نيب نارمعلا يف رثالا

 اهحرش انب لوطي يبنلا لئاسملا نم



 1 ةقيقحلا
 ةيوبللا ةرقلا نو ردللا لح ذا ؟ايسالا "الاف هل ني هك

 .ةلو<ةيعيبطلا ةداملاس فن يهم ءايحالا ةدام ناب نوماس مهنا عم ةلوحم ةيعيبطلا ةوقلا ريغ

 ةدالا اوال عا هكر يعو اهلصايف ةدحاو ةيعيبطلا ةوقلا نولعجي مهماف رظن انهو

 ناويحو تابنو دامج نم ملاوعلا ءانب يف ةدحاو ةداملا نولعجب مث رصانعلا يف ةددعتم

 , ةددعتم ةوقلاو

 كل

 ال نا هنع مزلي هنال رش هلئاي الرش نييداملا بهذمف هيلعو نويناحورلا لاق

 ميلع درف .نارمعلا هعم مئتمي ةلجلاب و الو الو مارح الو لالح الو رش الو ريخ

 را نا رمل اذ نارمألا لم رابح ةتأك معز ام يف متأطخأ دقلنويدامل
 ةياغلا غاب امناو ناويملا يف يعيبط عامجا هنا ثيح نه وهو ةايحلا مل متل ةالاو

 ةيثور' ب ةاوقاو.ا كف مديل و, اني وكك ةاوذاو اسيل ةثل نعام ال ناضل نا
 ِتاببتك او اةظيوسو نم كلي صمم كف لا تعالاو غافلا لع نواصل الحلا لك الا
 تاداع ىلع حالطصالاب الا لدي الو مقصو امب ةتبلا لكي ال نواعتلا اذهو . هيابسا

 ل ام ناسنالا فرع اذا الا لكي ال مدلطصالا ادعو .تدلمالا ايم
 للا وه ملعلاو ملعلاب الاء لكت هل ةفرملا ةذخو:«'تاضاؤلاما نا لك انو قرا
 ةعرشلا وه اغا عزارلا ككللو»ا عزاولا كملاب الا لكي ال ”هلككلذو حبحصلا

 ال الاو ليج لك تاجايتحاو رصع لك حور بسحب ريغتملاو نشبلا نم ضورفملا
 نسوا اال اينالل ةمولغبب دئاروغو مولعم عرش هل هضرفي امع ناسنالا ريغتب نا ىفتقا

 مهل ةعباات ريغ مال :الو.ءايبنالا لبق رشبلل ةراعلا لصحمت نا الو ناك لاوحالا يأ يف



 ةقيقحلا <«

 .اهتاشالم ةفرعم انيلع رذعتي اكةداملا لصا ةفرعم انيلع رذعتي نحنف . انيلع قلطي اك
 هللاق رانلا هذه *يجت نبا نم ممتأ هل لاف جارس ”هعم امالغ ىأرسناجوند نا لبق
 مزايةداملا مدق نا ملق ناو. *يجن نبا نم كتربخا بهذت نباىلا ينتربخا نا الغل

 حص ول مكلوق نا كل انلق ناوي 0 تابنو دامج نم تاككرملا مدقو امتالواعم مدق هنم

 الاو رارطضالاب ةيئشانلاك ةيقلاخاذ ءوشنلا لبع قلطي (؟ قلخلا ىلع قلطي نا بجوأ

 جل وهو لقعي. ال مدعلاك نوكسلاو قطا بقا ةككلاب تدعو دك ةقلافنا ةرقلا "نكت

 ال اهاوس وا ةيقلاخال رارطضالا نا ىلع . ةلعافلا ةوقلاب قيلب فيكف ةلعفنملا ةداملاب قيلد

 اطوحنو ضعبب اهضعب تالواعملاو للعلا طابترال ةدحاو ةعفد دوجولا لاكتسا * هنم مزلي

 نيجورديه نوكت لبق *املاو ام نوكي نالبق ربطت 00 ةايحلاف ضعب ىلا اهضعب
 دوجوف كلذ ”هنم فاأتب نوك ىلع ةداملا ءازجا عامجا لبق امهو نيجسكاو
 دوجوو امهدوجو حصي ل قع يأس ايق يف ٠ ابق ةيلل ولو ٠ ءاملا تار ةايحلا

 انيلع درب الو ) منلق ناو . كردكا ذل دلعسلا قرككةرهاس اس تاكل ةراخ
 ك انلق ( ءاش ىتم ءاش ام لعفي راتخم لعاف اندنع هنال للعلا ةلع ناو عدبملا مدقب
 دحلا اذه دنع متتقو ولو ناعالا باب نم لب ملعلا باب نم تسيل ةيضقلا نا يف

 ةدامالو مسجب سيل دوجو لقعي فيكو . عازتلا اذه لك نه انومتحراو متنا مرسال

 مث الو ؟لا يف ةمسق هل الو ةلوقعم ةروصيف ةلوقعم ةدام الو مسج ةروص الو

 | قلل زل . هنغ لصفتمو: هنأ لصتم ”هنغ نسيلو ”هنم ”هلعق ءىدانملا يف الون فكلا

 مناعا يفرح نابشالاو هاا يهتني نامالا 1 لج تح اديدش انا يضتقب كلذ

 00 مريس يف ملعلا ضرتي ناب قح#ل سيل نامالا نا لا

 دنع يش ال نم ةقولخم اهما ةداملا يف مدقلاو قلخلا باحصا نيب قرفلاف هيلعو

 لب ىئثالتن ال نيقي رفلا دنع ةداملاف كلذ دعب قرف الو قيددالا دنع ةعدقو نيلوالا

 0017 ال :دالاك انه دنع ةوتلاو ليلحتلاو بيكرتلاو لغاقتلاب«لاَغَ ىلا لاخا م نقشت

 5: |0000 حااطالل ةروليملا ةوقلاف . اههف ةداملا لوح ماسجالا كي لوحتت اعاو

 ب سفن يف حالمالا ةدام نا كةلوحم حالمالا هذه اهنم ةيكرملا طئاسبلا يف ةدوجوملا



 كذا ةقيقحلا
 1 2 فيل ك1 ار كا ارواج ةروراعلاب لع لسا

 مكاخن منا مهيلع اودرف . ةفلتخم روصب ربظيو هسفن عم بترتي نا لثامملا ةيثنا
 نوكي النيكف اهلصا يف ةلئاهم يا ةدحاو ضو لاح ىلا لاح نم ةوقلا لوحن نوماست

 ناكل عملا نئلف هنم مزاي ال تاذلا لئامت نا مث امم ةلصتملا ةوقلل ام ةدامال
 نأ اولاق كلذ فالخب عقاولاو داو ناويح وا !دحاو اًنان وا !ًدحاو !ًدامج ملاعلا

 اتعاب الا نوجا اذه ىلعردقت اهنا م ل انكلوب هلل ةيتلا نإ مسن 3-5
 فيك مهغن الو انعم مهفن ال اّننا نويداليلا قرد ةلئان اهقاذ ؟ الويه فالخب ةفلتخم يهو
 اهنم مزلي ةوقلا ةدجو نا نوماعت الأ . كبهذم عضد مضقان دق ميا أ لو
 2006 25 ةوقلا تاك ةداملا ةدحو
 هازجالا هذه نكت مل نا ةلئاتم ةوقلا نوكت فيكو ةداملا ءازجا زازتها ىوس تسيل

 نيلوقلا نيب نوقفوت فيكو. كلذك ةلثام ةزتهملا ةيداملا
 كوت ىلع ةيدق تسيل يو ةثداح امإو ةميدق امإ تربتعا اهنيك ةداملا نا مث

 دوجوم *يش ال نم وا دوجومه * يش نم ندا و كيلا اماف . ثدحم نم اهلل دب الق

 نوكي نا امإ دوجوملا ءيشلا اذه. نال ٍدوجوم *يش نم ةئداح نوكت نا حصي الو
 نم اعف نوكي نا ادب الو . ثودحلا ينتنيف اضيا ادوجومرخآ ايش وا ثدحلا سفن
 0 رم كيال الاورج لاخلا

 لعفلا نكي مل ناو كلذك ثودملا ينتتيف ميدق لعافلاو لعافلا يف نادوجوم ”هتجيتنو
 فل وهو هنم امهو هنم سيل انوكي نأ يضتقيف لعافلا سفن يف نيدوجوم هتجيتنو

 وع ىلع .امقاولمتلا نوكيبنا ينقي من ضيا فيم يث امهو *يثال 5

 « يشلا ناكمألاو لانا سلخ نعالضفتم لفقلاو لعمل وشن لع ل ضمت : حال

 نكي مل ناو طابترالا اذه عم الصفنم *يثلا نوكي فيكو . ادحاو لفانالعع علل
 ةيختت السي ناار دقي نال لقفل. كذلا ريغ ثدالا اء وتلا درك نك اا
 دوجوم ءيش دوجو نأ كل انلق لقمي ال هسفن نم !دوجو نا مق ناو . تاداضتمل
 يلع قلطي حص نا لوقلا اذه نا نع ًالضف كلذك لقعي ال دوجوم ٠يش ال نم



 ةقيقحلا 7ك

 ةفسلفلا يأ ”يلقعلا لعلا باب نم لب مهملع ًدرف.كلذكانوعزانت نأ يك قحي الو .هلجال
 امه نهغ عاش ؛ ال لقعلا نا نويداملا لاق . مهب رارقالا نم اًءدي .ئرت ال ةراقحلا ةفضانلاو

 دا لعن ال من اذاف معلا اذه ىلع سايقلاب الا ءىشب ب كحي الو رابتخالا نإ ى أ

 عسوأب يبلعلا سايقلا ل مب من نأ ال نكي فيكف اهتاثالم الر

 5 ,دقن ال ةفسلغلاف كلذ كردي ال ملعلا نأ مدقت دقو هيف فرصتي نأ لقعلا ردقب

 و درفلا رهوجلاب محلا اذا مل زاج فيكو مهلع فارف , هب للعلا نذأي ام لا

 نبال يتلا ثداوحلا ىلع هقابطنال هب 2 اني كس ال اك ناو انا ارا هكر

 لل لانا لعد مهملع ًدرف . ”يملعلا سايقلا باب نم هب انك اهم فارتغالا نم
 كلذ ىلع ليلد الو ناهرب الب اهتيلزأب لسن الف امال ارحل ةفلؤم ماسجالا نأ

 ةداملاناليماعف انليلد امأ اولاقت<« يامل ميهذم كردأ لك ف مب أد وه اك ممول ىونم

 ال وم ٠ يش دوجو ملي ال لقعلا نال يلقعو اهتاشالم الو اهتلخ عاطتسي ال مدقن اك

 0 اننومرت فيك بجعلا ايف ءيش : الأ ىل هي يش ةلاحتساب الو ءيش

 الو هسفن دجوي نأ ردشب الت نأ درف. مولا 71 برَقأ اا الا ع ا

 دمك ناأردق ال1 درو اهمال ةداملا قاخب محي اذهلو 0 ٍدجوم نم 0

 مفدن نا انل حصي ل1 نور لوا هةشفن دحر الل *يثلا نا متع نبأ نف اولق ابسفن

 كلذك ةباهم هل معن الو ةقلطم ةيادب ملاعل لمجت ال نحن مث . كضارتعا سفنب ككوق

 000 رات منا وعا# دب لسن نخنف ةسضنا دبوأ نا لاقي تح

 نمدب الو دصقلا ىلع 3 ماظنلا- نم دوجولا يف :هارن ام نا قلخلا باحصا لاق

 ل اضاف دصقت ىتح كردت اليهف ةلقاع ريغ ؟تدامو دصقلا اذه دصقي كردم لقع

 او وعم ًاعبترم اهضعب ناك أل ملاوعلاف ةرورض لا نلف هنوف ام نا مدقلا

 0 1 يرعب لمع *يغ يناجي لطب اذا ههنا ةرورتغلا نم ناك ةنيس
 | تن نول و ناك ع الو لا كي هاو 'ايثل
 ىضتقال ةدوجوم دصقلا تامالع تناك ول مث . بسن عا اندنع ماظناللاو . امظننم

 هلو اهنلح ذطتلا قبطني ال ةزيثك ءايشا ىئون 00 يات اماللنلا هذه نوكك نإ



 كر ةقيقحلا

 ةلوقكلذكو...اهيناَم كنت ةك رم اداوملا بيف قارك لت هلا ةيكساك لا دلل
 الف« هيف بوذت ال هنم ةقيقدلاف لوحكلا يف بوذب ناك ناو نيب ورتالا نا اهنمو »
 مسج قئاقدب لئاس قئاقد عامتجا نع ةرابعوه امنا بيوذتلا نال هب هدارع ام يردن
 نروكيف اهيلع عقي نأ اماو اوغل لوقلا اذه فت قركم قئاقدلا نيب عقب نا اماف رخآ

 صاوملايف كرف كل مر لك و ل هنع لصحي ذتنيحو يمك الف بيوذتلا

 هلاك ذو هملع نمدهعي ال طبخلا اذه لثم اهنم مقوتت نكت ملاانا قحلا ميا اليلحت لب

 ةداملا ينن كلذ نم ضرغلا ناك ناف درفلا ىهوجلا ينن نم ىرت اي ضرغلا ام مث

 طضنلا ناك ناو ناوللا مثو هارث ام لهو ملاوعلا دوجو ذئنيح منصن فيكف الصا

 3 اذا ادد تلو ةدحو ينني ال كلذف ا تانثاو امدحو يفن

 أ اهمع ةكرتلا ينن :ىم دارملا اف ةدحاو ما ت تناك هدد دال ن1 7

 هبوب ال نكاذاوأ ”١ ايفا لا ) هلع لئدلا انو نكح
 ا كلذ نم ضرغلا نك ناو. هروصتن وأ هن 00 اننا كك نوككلا

 سطب رقومبد بهذم تبثأ نتوينف اقلخ تبثي الو | 0 ينني ال اذهف قلخلا تابثاو
 تبثب الو 'ةيفن داري يش عب يفنب ال درفلا رهوجلا ين دزتلا لهرللا قالا
 ماهمالل هيو كارم ترم روش وأ و هل ذه نم هنابثا دارب يش , هب

 ( مدققلا باصاو قاخلا باحصا ةرظانم )

 ةوقلاك ةداملانا اوأرمهال ةلرا اها اولاَقف ةداملا لصأ 2 ماوس نوداملا فلاخو

 روضات الار الو كن الو صقنت "ل ةدخلاو يف هم كرا الو ملح اطل الل

 ترا ع زبغ ال + ءىثلاب معلا مدع نا مهلع رف .كلذ ريغ معن الل نو اولاو

 معزاتن ال اذهو نامبالا باب نم لب علا باب نم سيل كلذ كلو نولذلملا لاذ كه

 انا



 ةقيقحلا "أ
 اا 59 كرمت اذا ”ةتفاثك الو ”هنم مرج مسق ريغتي ال ضعب نع اهضعل
 ةرئاذلا يف الآ نزاوتي الو ريغتم ابلكشو ةنزم عباوزلا هذهو » زترو لاقو . « 2

 ةيدع اهعطق ديرأ اذاو .هيلع دومت نتح كر كازت الف لكشلا اذه نع تربغت اذاف

 0000١ شي ال ادام يع لثم ىعف اهللع فلو ةيادملا ماما نم برهت اهتلف
 كلذك ”هحطسو دحاو طخ ىلع اههنم لك 0ر7 نوكي ثيح ةالكلو ةوج يف ناتتلح
 ) اال 001 1 اريل 1ع يقم هرغاجملا ةتلظات اةيقلللا اذه ةازاوم لع

 دقنت ال اهتيتاذ ”نكلو الوا لصح ام لصح مث ةرخأت ا اهقبست ىتح لقث اهتعرسو
 « اهتعرسو اهاكش ريغتب

 ( للعلا نابلغاو هظلذنا تشك يف )

 ا ديادم اك لع درفلا رهوجلا ضرف :رم مزاي هنا » انبحاص لوق اماو

 لاقثابطغضو ديدحلا نم رهوج ىلع الثمنيجورتينلا نم رهوج عضو و هنا اهنم يئن

 لوقلا اذه ىوس بئارغلا نم هيف نلت هن 2 ايووراألا امهدحا ذقن ام نيملاعلا

 ىلع ّوقث ل ”هتدعم ن1 2 ا باو ناةناك انا نان عسو الور هدفت

 برشو مضهم, الام مضه ىلع يوق. هلقع نا عم ةطسفس ليبقلا اذه نم هدع ام
 لخدي مل نهذلا ىلا لخديل هتطغضو نيملاعلا لاقُثا تعمتجا ول امم برشي الام

 ريكلا رحبلا يف 000 وقرا ) 1 ينارالللا» شرعا نمنع اي لغو
 يميكلا لملاب لا مست زا كاكا تلاقد اة كك ا واع تاو اشو
 لهو هلأستف نأ 1 ككل لرجل ديما اي لق اقول 310 ا 0

 يعيبطلا لعفلا نا نظن ايف لعيوه مث . ءام قب لهف تمسق اذاو كلذ نودب

 ىتح ضعب ىلا ل ا دق
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 فاتخن الو ام ايه فلتخت يتلا يأ ةيفرعلوبلا داوملا يف ضرتعملا لوقي اذ اموا
 اهتاوذ فلتخت الو اهتافص فلتخت يتلا يأ ةيب ورتولالا داوملا ينو . اهيكرت الو اهتيهام
 ضئاطخ فاتخت نا ىضنقا ام فالتخالا ثادحال ايناكم ضولا فالتخا نكي ملولف
 كتردتع  تدلفانت لعافتثونوب ركلاو نيجسك الاو روفصفلاو تيربكلاك طن اسبلا

 رككي نمو . ساحنلاو ديدحلا نيب قرفلا نم دج دشا وه محملاو ساملا نيب قرفلا نا
 اهي و سطاننملاو ةيئاب زيكلاو روتلاو ةزازللا نيي"اضئاقرتلا كم نا هال ق5

 ةفلتخم رهاظم اهلكت سيلا كلذ عمو ةقراف ةصاخ تافص هذهل سيلأ . ةكرحلا نيبو
 ةدحاو ةوقل

 ىف لجعل

 ( ناي- ىهوجلاو ةوقلا نا يف )

 0 ا لكشلا زيفكو ةنطابلا ةكرلا نكالباو

 روب دوملا هوخأ مغ هتاذب ذاب امشي ةكرألا ترتعا اذا حيحص وهف ( نيضيقنلا

 ْن 0 21 لاو عيت طفلا زهاوطاو ةكرتللا_كناكم انسب اةتادلا ةقلمانا كلن

 كلك لقعل منك أس كصرف اذا أبمأ احا قدا 2 ةداملا نال تكنذك كيك نر

 . اضيا_ لقعي ال اذهو أعم اتشالت وا لقعت مل كرحتم ءيش نودب تضرف اذا ةكرحلا

 يش ىلع لعفت ناو *يش نم ردصت نأ مزلي لب اهدحو نكي الل ةوقلا نار نيرو لاق

 نسمط..يأر "ص اذاو.« كرحتم ءيش نودب ةكرح نوكت فيو ةكرحب ربظت ناو
 اماو » ىلويحلا ىلع مالكلا ين فطتقملا لاق . لاكشالا اذه لاز ا رف ةدرفلا رهاوجلا يف

 تانليل انك طرف لع ناهرتلاب يامزللا زتلبتع قتا نه سورا كافيل ا
 هحاك يب ورا ىااوجلالا ناجم هاه طاق لارا ةلويسلا مات مسج يف

 لصتنمرهاوج نم فاؤم ريغ هنا يا لاصتالا مات .هبناوج نه ٍبناج 78 ةدحاو



 ةقيقملا ”

 ( عضولا فاللعخاب عبطلا فالئخا يف)

 اذ 1 مسباآل اذبف تالئاتم ىوس بكرت نم لصحي ال تالثامملا نوك امأو
 دعي ال ضرتتملا ”لعلو . تافلتخم يطعتف لل تاو تاهل كمكلاو لا لام

 لصح ال فيكلاو يلا فالتخا نا لوقيف عبطلا يف نوكي ىتح انالتخا فالتخالا
 لوثدملا ءيشلا نع رظناا مطقب ة 3مل اك كرقعلا اما ناف مثو اذهو . عبطلا فدلتخإ ؟هنع

 وه هسفن رابتعالا اذهب ثلثملاو هيلا لحنت يتلاو هنم ةفلؤملا دحاولا ريغ يه اهي هيلع

 نيجسك الاونيجورتينلاكن رصنع زمنا من . اهيلالحني يتلاو انك كتلؤملا هلظقلاربغ

 ةبسنلاب اهضعب اهيترت يفو امهرهاوج بسن يف الا امهنيب قرف الو امهيكرم ريغ وه ًالثم
 بيرتلا نا » زترو لاق . ةصاخلا اهعئابط يف رييغت وأ ديدج *يش لاخداب ال ضعب ىلا

 « ضعب لوح اهضعب 0000 اهضعب ةداملا رهاوج لخادت نع اًبشان سيل
 نييك الا يه ةيملا داوملا بكرت ينلا ةيرهوجلا رصانملا تا كلذك خي الو
 اا لاق ال ةروك ذملا داولش يف اهنسنو نوبركلاو نيجورديهلاو. نيجورتتلاو
 اا ناب الع دري الو . اهفالتخا .ظعا امو اهرثك | اف كلذ عمو . عضولاو

 ا) 00011 لوشب الو ةصاخت ءايمك ال سيل *ايحالاق ةيل الا ريغلا ءانميكلا ريغ يف
 لوقلا ال011 هيلع رع انع نم ةكرح اهن ل تانلا اذع نم تسل تاكرلا ل

 11 22 ناذ الم اشنلاو غمصلاو بشخلا يف لوقي نا ”هاسع اذامو ةبارغلا يف ةياغ

 كيذك كيلخلا د دا لرمكلا ىف هلوق رح امي وا نصاخلا هذه عضو يف يلا فلتخي

 الكدلخلا ثنم لاو عضولا فالتخانكي ل 00 ملا يف ل لاح ل عك ب ناذ

 اهدحو 0151 ! ذا اعف اي فوج 1 داوملا هذه عبط ريغتت نا ىضتقا الل عبطلا

 يف انرمتعا اذا امس الو تافالتخالا رئاس ليلعتل مزاي ام لك اذهو فالتخالا ثادحال

 ةدرفلا رهاوجلا لكش ريغت كلذ
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 مادطصالا ىوس ماسجالا ىلا اهلاصيال ةطساو الو ابسفن ةكرحلا ىوس ببس ةكرحلل

 اهرادقمو ةداملاك 'ةيشالتم ريغ انت كيلو( تكلا ةكرشلا ىوس هك 3 ل

 بعص ثيم ل ةيابنالئام ىلا لرستلا ةلبات اتا الا اها. كسا, ١

 يرهوجلا ماسجالا ءانب يف !ديدج ارظن كلذ بجواف ةديعبلا اهتالاحتسا يف اهنقرعم
 يح ةنك ١اس ةريتتط'ءارجا جرم. ةفاؤم ايما: نظر ناك تا ةضاذامناو لا ١

 ىوس تسيل انساوحب اهب سحن اك[ مترارحو هادف ةنطاب ةكرح ةكرحتم ةقيقتلاب

 نرا ةثبدحلا تافاشتك الا بسح مهل ربظو . اهمئازجا زازتها نم انيلع عقاولا ريثألا
 تنوك يتلا يه ةكرملا ناو اهكرحن يتلا تازازتهالا ىلع فقوتم ةدرفلا رهاوجلا لكش
 ع لويملا ىوس سيل ريثالا ناو ريثالا ظسو يف اهقئاقدو ةدرفلا ماسجالا رهاوج

 يتلا ةكرحلا نع ةئشان يب امنا ىلويمحلا اهسيلت يلا روصلا ناو ”هروصت نكمي ام طساا
 ةكرطسانا ايةكرملا ىفتقي ةداملا دوجو نال نيناتقطعم ريغ ةكرذلو ةداملاناو اهكرح

 كلا رار تناك ةلوللا امها عجرت نيتلا نيتينالا نيتاه اودز. افكهو.. ةداملا بلع
 . قحلم يش

 ءايميكلاو ةعببطلا ءاماعو ةفسالفلا ريهاشم ثحابم هيلع تلد ام ةصالخ يى 1

 رصعلا اذه يف
 لوحتو .اهلكش ريغتو اهتكرحو اهلثامتو ةدرفلا هاوجلاب لوقلا نا مدقت ام ىربف

 ةيواهكو ةيعيبط اياضق ىلع هقابطنال مولا تاقلتخم نم ال لعلا تايضتقم نم وه ىوقلا
 ؟ نوط اهدرو رصانعلا لح نم اونكمتي مل نييوايكلا نا:لع هنود قتال

 امل حيجرتلا باب نم كلذب اوكح امناو ةكرحلا ىلا اهلكى وقلا در نم نويعيبطلا نك
 ةوقلا*ةلحيؤ نال: اواثو مدت اك ةليسب تل طانسلا نا لعلنا را

 ابلنعا نا تقصو "نط ىلا ايطار لو تل اذار: نرد ا ل اح
 حصي ال فيكف ةداملا ءازجا زازتها ةكرحلا نا حصو  ةدخاو يهو - ةكرحلا

 ةثاتخح طاع ريظتو لرعا فاو هدم وعدم نك



 ةقيقملا د
 ىلا رصانعلا امصوو دسي نأ هرم دب ال للخلا اذه نابأ ابنت دقو . رصانعلا هذه

 ا ًايدش جنات ىلا يرايكلا كوكل لصنا دقو . اهفاشتكا مزلي يتلاو ص قت
 يهو اهنع ثعبنملا رونلا ةعيبط سرد يأ ةطيسبلا ماسجالا هذ#ل ىنيطلا لحلا سرد
 اذه ةحص ىلع اًقادصم فالغل مويدنكسلاو هل مويلاغلا فاشتكاا ءاج دقو . ةلعتشم
 روفصتلاو مويسلكل اك طْاسبلا ضعب فيط ين ظحال ريكول نا مث يبلعلا ءابنالا
 ٍتاينا تسيل ةطيسب ةموعزملا ماسجالا نا مل حجر لذاقا ةياون لع لد اعاستا

 الو ةايجلاولا لراعي ةدحاو ةدام, ةفلتخباروص» تناك ابر. اهنا لي ةلقتسم

 ريثالاك ةيشالخلا

 ىوقلا نأ ى الف ىوقلا ةدحو نم ملع دق ناك اه حيجرخلا اذه ىوقت دقو

 ا 0١١ سيطانخملاو ةيئابروكلاو ةراراللو اووتلاف ةددعتمقباسلاف مدنع تناك

 ةفلتخم بسن ىلع اهف عمتجمو ماسجالا ةدام ذفنت ضعب نع اهضعب ةلقتسم ةيدام لئاوس

 . ماسجالا هذه قئاقد كرحن ىوق تناك قاصتلالاو ةيوايكلا ةفلالاو ةيبذاملاو
 اك اعو لاقو روفمر ماق ىتح ةيعيبطلا مولعلا في هلع الوم لزق[ اذه قبو
 30 07 ةالذكو ةيزازتحا ةكرح رونلا نا لتسرف ني 7 ملل و را

 0000 1 داب هدالا ءارجا زازتعا ىوش تسيل ةرارملا نا لدنتونرِهو لوجو

 ةيئاب ربكلا ةدحو ربما نيب مث عرق عيجاخبلا كاك لا لص

 ا رك ىرجع ديلوتا نيندعم حنا ةطقن هاجا ينك رينا كااذك كلم وو نديطانخلاو

 رو ىلا امطوحضو بةيئاب ربكلا ديلوت يف ةارتلاو سيطاتلا دياوت يف ةرارحلا لمف ىفخي الو
 قرطلا ةراناو مئانصلا يف المعتسم د وقل كل ناس كح للا مث نمو ةرارحو
 باترا اذاو يعيبطلا ملعلا رادم نم ةيداملا لئاوسلا بهذم ىفتئاف ةريبشلا ندملا يف
 (؟هوو ؟98 ةصاخو ؛5خو”هو "1و ١ ١ةحفص) مجاريلف لوقلا اذه ةحصب انيحاص

 0000 نإ ةديبلا ةلضاقلا ةيعيظلا ةفسلتلا يف ةلوالا سوزدلا: باتككىم
 ذفانلاو الخلا *ىلاملا ريثثالا يه ةفيطل ةدام ىوس اذه دعب نييعيبطلا دنع قب ملف

 سيلف . ةكرحلاب اهنع ضوعو كلذكح ةوقلا تفتناو امل كرحلاو ماسجالا لك يف



 ؟/ ةقيقحلا

 . ةلماك ب يكرتلا دادعا قبن ال ما ةنيعملا بيكرتلا بسن لوزت له ما تافصلا لثامت

 امناو هدسفي الو نونادل يرهوجلا بهذملا ضقني ال تاذلا يف ةلثايملا هاوملا بهذ
 ضني مبا حضتلا ةيعياوزلا نعاؤجلا بهدم نا ) زترو لاق - اعيسوو هل: اديأت رك

 ىلا بهاذملا برقا دنا رهظيو ةدرفلا سهاوجلا ةعيبط ين لاوقالا لكو ةداملا صئاصخ
 ءاملعلا ءالؤه لثم ءارآ كرتن نا انعسي الف ةحيحص ةميق ملعال ناك ناو لوقت ( ةقيقملا

 مهب انوادتقاف صرحلا ةجيتن يش ينلا ماوس اراب كسمتنو ملعلا داهنجا ةجينن يه يتلا
 فقاولا نع لقتنملا قرف الا اننيب قرفالو مهاوسب انريغ ءادتقاك

 ( ىوقلاو رصانعلا ةدشو ف (

 ةكرحتم اهناو تاغصلا يف ةفاتخم تاذلا يف ةلئامم ةدرفلا رهاوجلا نا ىلا اوبهذ
 ا اوحن غلبت نويميكلا اهفصو يتلا رصانعلا نا ىفخي الو ريغتم اهلكشو
 ةطيس اهورمتعا دقو أرصنع يري ضل نيكل تاقافتك“ تا اذاو

 3 اههافص نييعت يف كلا اودبتحاو . ةفلتحلا ماسجالا فاأتت ةفلتخلا اهتاداحمأ نم :

 نيك نك ةقيقح ةطيس رصانعلا هده: 215 1| ع اقءافأ نا ا 0 ام مث 5 ١

 ةفنوسدقالا ! نويكللا ناكاعون داو الما لا ءاهادرنو اياض ا
 يف ٠ ءاميكلا ءا الع نباكأ نك وهو نئاقو ماتق . نداعملا لوحت نع مهثحب يف نيبيصم

 هاما اب واك قئافم ةوفط ويطاسلا هنت هرم رصعلا اذه

 رهاوج ناك ةلماك دادعا ةيرهوجلا اهنازوا نا تسورب يأر اًمبت نبي دقو !ًدحاو
 ةلثالا ءازجالاة هذه“ نم ةنيتع ذادعا: رسب ةكرت ةقفللا ىف لجل ةمرع لا

 بسن ىلا ريام راثولو فلدنم راشا مث . ظقف ءازجالا هذه ددنب الا اهننب ايف فلتخت الو

 لودج يف لاخ دوجوب الاقو. ةصاخلا امتافصو رصانعال ةي رهوجلا نازوالا نيب ةديدش



 يناثلا لصفلا

 ( درفلا ىهوجلا يف نسم يأر يف
 ةيقلح عباوز يه امنا ةدرغلا رهاوجلا نا ىلا يزيلكتالا نسمط ميو رسلا بهذ

 ناهربلاب هيف نيب بهذم مايالا هذه يف عاش دقو » زترو لاق . ىلويملا وا ريثالا يف
 ريدبا يلزا ”لقتسم دوجووذ الا تك ل مسا زك دل قل هولا نا كك

 0 يأر لع ماملاف لاق : ةيعب وزلا رهاوجلا يف نسمط ميلوريسلا بهذم وهو
 0000 |١ ةبوزلا تاقلللا هذه .نمو ءالخلل ا و 57
 اهنم ةقلح لكو . ةيعب وز ةكرح هيف ةكرحتملا لئاسلا اذه ءازجا ىوس تسيل يو

 اممرجب لب اهتدام رهوج ال اضيا رخالا تاقلحلا نعو لئاسلا سفن نع ةزيمتمو ةدودحم
 ا 0| 11 ىف ةروكذملا تاقلملاو دبالا ىلا قت صئاصخلا هذهو . اهتاكرحو

 00000 اد لع اكل تاذلا ف ةئاتن' نكت ناو ىرتاك ةدرتلا رهاوملاف
 0000 ا اأو الك . لقمدإلا يذلا مالا ةسقلا لقت ال اهنا آل كلذك
 مسقت ال ىلويمل نالوا ال ارد ةخقلاا لبق دز ين ةي رهوجلا اهصئ اصخ

 ةلوح غارف ال ءالخا ”ىلام م لصتم مسج مسقي نا مزل الاو دادتما تاذ اهنا عم العف

 يافع تاذ اها ثيح نم_رهاوحلاو . د اك كو هيف ةيماسم الو

 00000 الج الةيلا تايركلا نا اك اهف صئاصخلا هذه: ءاقب عم مسقتت ال
 ملاوما» ةدرفلا رهاوملا :روكت رابتعالا اذهب و . يش اك اهصئاصخ ءاَقب عم ايويح

 يحلل ةيملا تايركلاك
 وُ 5- 2 0 3 فهد 7 000 لارج دابحل ةجتشنا لب نوداملا ماهواأ ' ره كفل تامولعملا هذيف

 0 20115 نع اوجعي نا انبحاص بلطي نين وانكلا يأ نف . نين: وايكلاو نييعيبطلا
 تاذدلا لا نم مزايا : مهارابع ند ككرفأ 8 رح اولاطي وأ بلطي ممن ند ما



 "1/1 ةقيقحلا
 يعيبطال اذا "دب الف . لوالا درعلا ىلع اهماع قبطني امناو اهب فارثعالا نم دب ال يلا

 هر ا ان ءايميكلا لع بل طلو

 فالتخال سطيرقويد هب لاق يذلا درفلا ىهوجلا سيل مويلا درفلا صوجلاو
 سيا رهب لوقلاف مويلا اماو سدحلا ليبق نم هب سطيرقوميد لوقف . هب لوقلا بابسا

 نيب فالتخالا ببس اذهو . رم اك ةيماع قئاقحل ةمزال ةجبتن لب سدخلا ليبق نم
 '” سروقيباو سطي رقوميد بهذمو ( مثدحو نييدلملا الز مويلا نييميكلا بهذم

 وأ نورداملاو « نييداملا نم ”هقفاو نمو ريب بهذم نيع » سيل بطل فوك كفك

 0 ضعب ةفسلف قياضم في اورجي مل «نوفسلفنملا ءالؤه » انبحاص لوقي اك
 عفد» هل زوجيل لا معولاب مهمري م ةهملو ٠ ءاييكلا لع ءيدابم ىلع اورج امناو ةيمهولا

 متدامب ملاعلا نع ليلعتلا يف ممولا نيف لاا ل ىتدا ماهواي ماهوالا

 اهانسب ةعيبطلا نعو

 ها دعو نانويلا ةفشالف ةمضويعذلا يرهرجما, الا سرتلا يراكلا جرو لع
 بكرا مارت ليل ءاييكلا يف الزأ نود ةلخدا ذا نرتلا اذه لئلوأ ف هس ةروع كا ا
 0 : راندا اهو | تيني و غنولودو خر شتيم كاسوليغ تافاشتك ايززعت مم ٠ يوايكلا
 ةوحدلا ءار الار ا ا ةداملا ءانب يف هيلع لوعملا يارلا مويلا وهو * ضعبي اهضعب ةيعيبطو
 ةيس تالا ةطسإو ناك دق ةرمثكا ءار الا رئآكو *يث ن آلآ ىتح ”هدصي لو نامزل ١! عم ظاعتو امن دف

 تاضارتعإو ةيديلقتلا ضعباا تامواق هم ةعزعزت ال تباث 0 او مولان وردني غال هو هيرفحم يديأ

 ةقيقدلا رخ الآ ضعبلا

 دعس لت وع دارس م1 27 بيب كلا



 ةقيقحلا "1
 نم ملام“ مثو مهملاع لصاو 1 4 لوالا مهأدبم ناو طبخ اهلك ةيداملا ةفلنلا

 حورص مهفسلف نم هيلع ودا اه اكتم 'اينع مدام ني قلق وهورر هناث ال ةجح

 4 موهوم ساسا ىلع ماهوا

 درغلا ىهوملاو ملاوعلا لصأ يف و نير داملا بهذم نا لوقلا اذه نم ضعبلا مثو اعرو

 اذه يف ضرعتن ال نحنف مويلا مهملع لوعملا ءايكلاو ةعيبطلا ٠ اءاع رئاس بهذم ريغ وه

 ىلع نب رصتقم اهبكترا ينلا طالغالا ىلا نيهمنم ثحبملا اذه نم عمل ركذل الا لصفلا

 : لوقنف مماوسو نييداملا نيب فالتخالاو قافتالا هجوا ىلا طف ةراشالا

 ةمسقلا لبقث ال رغصلا ةباغ يف ة ءازجأ نم ةفلؤم ملاوعلا نأ ىلا ةعيبطلا غاماع بهذ

 اهب ميلستلا نم ادب اوري مل مهن 1 0 اهو . ل اوناك ناو مهو . ةدرف هاوج اهومس

 ىلع امئاد وه يميكا بيكرتلا نا ىنخيالف نزمادل ءاريكلو ةيعيبطلا مولعلل اهتقفاول

 1 ل |0007 لا دن لعجيك لاب دع نينووذملاة هم سن

 0000 ااا رصاحلا ني بكرلا كلتخا اذأو :ةتيلا ةيسنلا هذه ريغ' لع غلملا

 تاكد )01 ف ةباع بسن 0 ا لا نمار ل يدع ابق لع كك

 0001000 6 ءا سوا ؟ وأ الثم ١ ىلا ١ لك“ [تاذإ ع كيشلا هدر ةئانح

 اذهب امههداحتا بسنف رخآ رصنعب ةنيغم بسن ىلع رخآلاب اهدحا دحتي نارصنع
 منا ا لال لك ازهر ضعبب اعضعب امهداحتا بسن سفن يه رصنعلا

 انتجح هوهو ةقيقح لب اهو سيل اذهو اولاق ةمسقلا لبقث ال ازجا ةداملا يف نكي
 امل ريح صف ءازج ا مترا هي تان

 نك الو ةقصالتم 00 ةقل وم نك دب الف بذاجتلاو عفادتلا ةصاخ امل

 ةيعيبطلا تالاحلا ليلعتل هجو قبب الف ةلصفنم اهوازجا .ركك مل ناف . كلذ ريغ

 8 الو ةيزاغلاو ةلويسلاو ةدوملاو ةنورملاو ددقلاو 0 طاغضن الاو ةماسملاك

 ةقيقح ام انلق ةفلتحملا داوملا نيب ديدش لخادت "هنا ليق ناف يوايكلا بكرتلا ام

 تاكا يدا ديلا تناك ا ةيئتبس ل 0 000



 1 ةقيقحلا

 ثلاثلا بابلا
 ( لوصف ةيناث هبفو ملاوعلا لصا يف ةعيبطلا ءايلع ءارآ يف )

 لوالا لصفلا

 ( درفلا سهرجلا يف )

 لصا يف «نييداملا» ةفسالفلا ءازآ لع مالكلا طس نوراد سهذم 8 نا دعبو

 ةداملا ءازجا رغصا يا ةدرفلا سهاوجلا نا ةفسالفلا كئلوا بهذم نا لاق » . ملاوعلا

 تأئنا ةيلزا اهناو ضرالا ىلعو ءامسلا يف ام لك لصا ماسجالا ةمسق اهملا يعتنت يتلا
 ال "هنا لاقو درفلا هوجلا يف سطي رقوعد بهذم ركذ مث « لعافتلاب ىري ام لك

 رسنيس في رعت رك ذ ىلا درطتساو مويلا « نيفسلفتملا  ءالؤه بهذم نيبو هنيب قرف
 زوج كوقلا اذه ةبارع لغا فاد _.اههتراتطس ىلا هاو ترانا

 نروتلد بهذم ركذ مث « اوأش ام اوبجعي و نويميكلا لمأتيلف » خرص ذا نيبميكلا
 ختينبكللا بعذر طفلا اذه يدم هالمبىم الكا ناو لاقواءاكلل ف لعل
 "اكشن او نطابلا كرحتم مهدنع درفلا سهوجلانا رك ذو « رخآلا ىنني ةدرفلا ىهاوجلا يف

 ءازجالاع اضوال دبت الب لكشلا ريغتو ( اذك ) ةيلخادلا ةكرملا ليحتسي و »لاق ريغتم
 عامجا نال لاحت وهو العف أنت اللعف أزجتي ال ام نا ملاوقا نممزلف لعفلابةمسقلا وهو

 لاق ثيح عيلع بترتي ام يننيل درفلا ىهوملا ينن ىلا ملك كاذب عّرذتو « نيضيقنلا

 نا <« :ثودح الو مدق الو ةيلع اطل تبثب الف اهدوجو تش ةدرغلا ىهاوجلا نا »

 نا لوقن نأب انل اونذأب نا نييداملا انتداس نم سمتلن انعو » رفظلاب !رهاظتم لاق نا



 ةقيقتلا 07

 . نبرهش دعب مأ مايأ ةينامث دعب مأ لما نمز يفأ ناسنالا ”س ةنلا لخدت نمز يأ يف
 «.عونلا يف هنم فاخن اذاماف درألا َصخ ام يف كنامأ عزعزي ال رس || اذه ناكاذاو

 نع ريخ لوقلا اذه 0 ىهتنا

 "اا راك ىف ءاج دقفألل دعتساو هدكودتساف كلذب بهاذملا نضعب رعش دق
 خي الو » ”هصن ام هللا ةيانع ةطساوب ءوشنلا لصف يف يتاكريمالا نا ص

 ابله لك ءوشلا تتحقع لول يك نيبحيسملا ءاماعلا لضافأ نم ا نأ

 نوبأب نيذلا ةعيبطلا *اماعو لوقي نأ ىلا. انل امه حضوأو مطقأ ةلدأب تبثأ ىتم ةروصلا
 نم هيف امل ةروصلا هذه لع ءوشنلا بهذم بجو ةعيبطلا ىلا رظنلا نوموري رفكلا

 « ةقيلخلا رارسا حاضيال ةريثكرومأ مهف ليبست

 لضفلاو . مئادعأ تح رصعلا علهأ لونغ نم تعذلا: اذه خابم لع كلدب اذهو

 | 11 نككا انا رخل يف كلذ كردقسا نا لوق 1 ةارعالا هت تابعان
 هب هءاهو ”هءاكب و ”ركحض يزاوب ال كلذ 2501 ل لوقنف لضافالا ءالؤه

 كحضتو *القعلا ”هلئاوأ يبت جله آلا كلذ امو » لاق ثيح * ةحفص يف اماملوأ يف
 انامل تانيكلاو تايعاقتلاو هب زبن دورقلا داكت لب ءادزلاو ءاكذالا رخاوأ
 000 01111 داو عاحتسالا تازجتم ع ةلملو هذيل ضقت وهو « ”ةنم رست
 فقي ال _:را نيدلا ىلعف . كلذ ريغ يف اهمتجا  نيدصلا نأ لم الو نيقيلا يف رقبقثو

 نيدلا عيطتسي الو نينثالل ”رضم ماصخ يف عم كبتشي ال ناو علا ليبس يف اضرتعم
 هما

 بقا تنثم نا



 م ةقيقحلا
 نوراد اماجاف « رشبلا يف ةايضفلا ناينب ضقتنب بهذملا اذه اف ط يتلا ةعاسلا

 ظ ىلع اعاق ضرالا هذه ىلع ةليضفلا ماود نوكي ال نا وجرت نا بجاولا نم » هلوقب
 نورا مالك فشي الو مل ريغ يف فوخلا اذه نا ىلع « رادقملا اذبم ةنهاو دعاوق

 تاباغ نطقت تناك يلا عب رالا يديالا تاوذ' لاهو انلصأ نا ص نأ 40

 نع تانع انودق نطتني الو ةراشالا لع قرع مجرن نأ انيلع فوخ الف ميدقلا ملاعلا

 ئرخا ناؤيللا ىلا فرقأو ةرات دكتالملا لاير ناوتللاو كلل 1

 نا انيلع فوخ الف نوراد لوقي اكناسنالا يف دلوت ريمضلا نا ص اذا اضيا كلذك

 « اندالوا لتقو ع انضعب ا لا عجر

 اود شح رجا اقوَخ نيدرتك (ئايط لف لعج دق :روراد بهذم نا ىلع »

 ةيناحورلا راكقالا لك ىلعو نا الأ دريغ: لبق هنم قلقا
 اقباس اوناك مهغاف مهفوخ ة ا ,» ءاطخ ىف مهنك ٠ هوازعو ناسنالا هاجر يه يتلا

 ا ةديبأت نكمي ال 0 ةصاخ ناسناللو عون لكل ”يصوصخ قلخب نولوقي
 ناسنالا اهنمو عاونالا نا هيلع لوقلا اذه قبطني ال يذلا علا ني اذا اهلا نقاح

 هسيمأو ذب م ةئبقإ اوشا ةدكللا ةيعنبطلا: رميماوّنلا لعم تن وكت لق

 كافأ رثك | هللا دبع مذ اذ رس اولا هدا ةمظع ةدايز ةصاخلا

 ىصحن ال يبا ماو ءلا 3 بهذ نم ريمأسع عصرم فقس وه يذلا راودلا نيمدقالا

 « ماعلا ةيبذاجلا سومانل ةعضاخلا
 ثيحب لاثملا تحانلا عنصي اكناسنالا عنصي اروصت نادر لف انا

 سوات نا ةينرح رتل ايعاو. عطا ا علا ضقان اذا دقني ءيش 6

 اسرق ناك اذا هللا نا نع لهذن ال نا مزاي نك انلهج لاح يف هانروصت كش 2

 مم

 رعت امتنا للنت ناسف الا ىلا ناويكلا نم لقتما نا ناكماالا ىنك اذا 5
 ينف كلذ مزلي مل اذاو لفلاو بايذلا ةا اتا نزكت نأ كوذ نم ني ض1
 كنه كلاسرع ف عا ال لوقينورادف سفنلا ربظنةلسلسلا هذه نم نمز يا



 ةقيقحلا فلا

 ةبرجأ ةعبس ةنس راذآ يف تعضوو ١/7 ةنس لوالا :روناك يف ورذلا نم

 '00000 ىرامدلا نكد ام قيدصت لعاانيوقي اذعو  ةريثك كلذ ةلثماو ..ئعتن
 قيررطبلا نبا خيرات يف نكل هل داوي ال وهو » لغبلا فصو يف لاق ىربكلا ناويحلا

 ءادوس ةرجح نطب يف تدلو سلبانب ةلغب نا ةئاعب راو نيعب راو عبرأ هنس تضال 2

 ا لاك لوالا ءانحالا لملو ؛ ىعتتا عميس |م نحعا انهو لاق كيب او

 اهبف بلغو يعيبطلا باختتالاب ةجتنملا تلصفنا مث اهملعن ال بابسال اهجتنمنم رثك
 صاظ وهو عاونالا ترثاكتف ةثارولاب كلذ

 ةمئاخ

 ( 1 لا ناعا ضقش. ال نوراد.ىهذم نأ يف )

 ناميالا لجا نم هيلع ميلماك مهسفن ىلع بهاذملا بهذملا اذه موصخ قيض دقل

 امبروامويف امور دادتمالاب ذخآب هذملا اذه نا ايس الو يش يف ةكحلا نم سيل اذهو

 نم عسوأ ناميالا لاجم نا ىلع . ضراغم لك نم وملا هل واخي ىتح رد ا

 بسحب قالخالا د اهتعضو ةلاسر يف كلذ ىلا ترشا اك ءوشنلا بهذمب قيضي نا
 ردم الو ةنقارستل 18 ةئس سرام ١ يف فطتقملا ىلا اهنلسراو نوراد بهذم

 ضعب لصفب ىهتناو ةيلكلا ةسردملا يف لصح يذلا فالخلا رئا ىلع كلذ :زاكو

 ريغ نك نينا نا لقف نطابلا يف اماو ىهاظلا يف نوراد بهذم ببس اهتذتاسا

 تدصق دقو . « ةن آلم بواق نكلو ةنامر تسيل » مهضعب يل لاق كناكوا كلذ

 هتجيت نكت مل يذلا فالخلا اذهل امسح نيدلاو بهذملا اذه نيب قيفوتلا دئتقو اهف
 ا ا اهاتخ يف مالك نم تلقو . دمحتا

 دروا دقو نوراد نطو ارتاكتا سفن يف ”هادض رطاوخلا جاه دق بهذملا اذهو »

 نا » تلاق لحنلا قالخاب ناسنالا قالخا ةلب اقم يف هبهذم اهءاس ةأرما مالكنوراد



 ا ةظينشب ةقيقحلا

 الا نمو عرقلا يف يعيبط ليلعت وهو « لايخلا ةكرميف راط هنا » كلوقب ىري
 هذه نبي مظعلا قرفلا نا ىلع » اضيا لوقي نسمط ديدحت ىلع هتظحالم يف نوراد نا
 ةنيلازانثا اك نك دقو .» اضيا .لوق. نا نا « ةنيعض ةلدالا يم ؟ اندي دودحلا

 ةنيطلا اوعى, ةطرع“ كوالا. ااهراوظا ف تناك ضيتالا نإ اديست الا
 يتلا ءايحالا يف كلذك عرسا تاريغت تلصخ نآلا يهم امم دشأو عرسا تاريغت
 ها « ةديعبلا نامزالا هذه يف اهحطس نطقت تناك

 منودب مهنت ال ةريثك ءايشا هب للعي ناك ناو لاقتنالا بهذم نا لاقي قحلاو
 2 ناويللا فئاوط اسم اتك ىف ني رب لاق ةوراد هطلب 6( 200

 ةيصخشلا تافالتخالا تثدحا يللا لوالا تاسالا نا ه1 هنس رب عوبطملا

 رقتلا بيس نيشتو اهنيضت مزليرو ةوهجع لات ال اادج ةزيثك تناك ن7
 ىتح تايعاقالا نم اهعطق مزاي يتلا تافاسملا كلذكو عاونالا بلاصت نم متانلا يف
 حصي الو انانتكا مزلي لئاسم: كلت نأ » ما لوش ”هنكل (« 8 ةعساس نا

 اك نييك را يراك" بنتو للتتا تنور تارت
 : ل

 رس نكل ميقع اهنا لغبلاك عاونالا بلاصت نه منانلا نع روهثملا 1 ىتخي الو
 لصف ثيح ن٠ هيلع ىنبت يتلا ةميقلا فعضت كتاذ دا اذار كل سيل مّمعلا اذه نا

 امه ةنس ؟ ك ؟5 يراتب ةيوانرفلا لعلا ةدي رج يف لافودساينام رك ذ . عاونالا
 اشيا *لاقو ناصلل نع ةلدلا تاهل انف هنا ريتك تداول 5 ا
 نانثا ةثالثلا اهدالوا عم ةلغب سارام تانجافلا ناكس ف ناك راس عضل ف 2

 نود كد كإذكو لاق يرصم رامح نم ثلاثلاو يري زج ناصح نمو اهم نادلوم

 تعضوف روفوب ناتو ىمسملا ءارم لا دح الة يثذ 100 ةنس راد 1 5

 تاهت لهو روك د التو ةدكلاو اء[ 21 ةعب را اع ةنسلا نس نا رح
 ةئلس راذاب كيلا تفتطوو هما ةنش لول! نوناك قرت ذل افعل نع ةروكذللا 7

 ىثثالا تلمح اهنم جوز ةيبرني نوفوب ىتتعاو . نييثناو نيرك ذ ةيرجا ةعبرأ



 ةقيقحلا 5

 اهعاونأ اهب ترم يتلا فوفصلا يكاحت راوطا ىلع اهعون لاك غلبت نا لبق زك قفز
 ”0000 ا افانسل اظارخ راوطاب رع لكي نازنق ناننالا نيل .اهعاقتزا لس يف

 هتماقا لوطت ثيحب ةديدش ةبسن هعون اهب رم يلا فوغصلاو نينج لك لاقتنا نييو
 001١| ىلا طا ذعو تصلا كلذ ىلا برقا دعو ناك اك" فص ةهباشم ىلع
 خي ال ا لسلستلا بهذم ةحص

 ف ؟نوراد بهذم 32 ررفملا نفق : نامزلاب اهنم قلعت ام تاضارتعالا فخسأو

 00 اال لب را ضرالا تاتبط نبوكتلو ءاقتزإلا ئضقتملا ناهزلا نأ ليا بعذم
 عقي ءاطخ لقا نال انل يتلا طئاسولاب ًاعنتمم هدي دحمن ا اع مديدحم ىلع قفتم ريغ

 نمنيبالملا تغلب اجبر !ًدج ةرييكل ب وطلا نامزلا عم هتجيتن نوكك ءيش لقا رابتعا يف
 ينيوردلا ءاقترالا ء*ىدابم بسح اهروط ىلا ةيحلا عاونالا غواب نا » هلوقف نينسلا
 نال ديدس ريغ « ةايحا ضرالا حلصت نا لبق ضرالا ىلع تناك ءايحالا نا يضنت

 ناديفي ال ةايملا رمعا راقيم رتسملا ديدحنو ضرالا رمعل نسنط ميا ريسلا دي دحن

 بهذم يف مزاي ام لك وهو اهاوس ناديي الو نامزلا لوط يو ةدحاو ةيضق ىوس
 بسح ضرالا نيوكت ىلع ةايحلا مدقتت نا ”هنم مزاي رافيم ديدحت نوك امأو ءوشنلا
 نيحم يذلا نامزلا نأ الب الف يعدم حص نا » نوراد لاق رظن هيفف نسمط ديدحن

 1 لوطا ا( و | دس لاول ناك ليت يذلاو لقسلا ةيريكلا .تاقبلطلا نوكك لبق

 5 لا : كاذك ركل دهعلا اذه يف *ايحالا تناك نا دب الو مويلا نيبو ام

 ال ضزالا ةريشق سب نا معزي نمط ميليو ريسلا ناف بعص ضارععأ انه انضرتسي

 ةنس نويلع ةئايبب را نهرثك 1 الو ةنس نويلم نب رمثع نم لقا يف مت دق نوكي نا نكمب
 نامزلا اذهو ةنس نويلم يتئامو ةنس نويلم نيعستو ةينامث نبي توكل نا فلا فأر

 اعد ام اذهو « ءاقترالاو ءوشنلاب مويلا اهراوطا ىلا ةايملا غولبل فاك ريغ ىرتاك
 ةلوم اهنا ميئارج نم نىدوخللا لع تاعر هاذا اول لوفر قل نسمط ميلي و ريسلا
 لثم دوجو نم لع الو مدقت ا ضرالا رمع نم هضرف امل ةيوامسلا مارجالا مجر ىلع

 ىتح اليخ سيل ىرت اك اهب نسسط لوقف ةضقتنملا ةراجحلا هذه يف ىلا ع



 ل ةقيقحلا
 ”هنع فائخيو مهفارطاب ( ريزنخلاب هيش يناكيريما ناويح ) ريياطلا هبشي موي ريثويلابلا
 موبريثواب ونالاو همطاوقب هنع فلئخيو هسارضاب ندكركلا نم برقي و هسارضاب
 يف ينيك ويسولا ايدح هنشتك ١ :يذلا نيترم نيتكو .:موبلادجو امم ايش 00
 هذه نم با 15 خيراتب ةيوسنرفلا للعلا ةديرج هن :ةركذ يذلاو ناب نسويلبا تاق
 كلت يف مويلا دوجوملا نشخلا نيتلاو ناسويملا ةقبطل يولملا نيتلا نيب لصي هناق ةنسلا
 يق نا هطول يدرس وما نى سس الا من . نيثك كلذ ريغو كحال

 ةلدالا , ةرثكأ ئوسس نادتفت ال ةهتلقو تشتكلا ركنا لع هلحلالا نك لإ

 مناوملا انريتعا اذاو دوجوم هنأ عي ىتح ةرم ولو كلذ لثم دوجو ديفملا امتاو اهنلق وا

 لماوعو ناككا ةب وعصو نامزلا دعك ةيجولوتنيلابلا ثاحبالا نود لوحت يتلا ةريثكلا
 ام عمريفاحالا رم فورعملا ليلقلا اذه نا دجن ضرالا نم انل مولعملا ةلقو رامدللا
 ةحصب لقاع لك عنقي نال فاك مدقت اكمويلا ءايحالا يف ةطسوتملا روصلا نم هماعن

 بما تنامين هنال كلذف عنقي الو ةدلك كلذ عرب نمو لات الا

 ةموصخ نا, يهالملا اذه: راصنأار نياككا نم ن لإ ل

 رداع لنج لك نأ. ىخي الف نينا نيركت اهتاتراو الا لاس

 يف الا ضعي نعاابضنب كلت الو يرهولا اموات ناتخي ال ري وا ةسد دل
 مث . ماسقتالاب اهريظن ومنتو اهني وكت يف ةيلخلاب هيشا ةضيبلا هذهو ظقف لكشلاو محملا

 بعض .لوالا ناوطالا يو .ةبباتتم نوكت ةضيلا ده م اننت دا تاراوطلا كسا |
 نباب نوف. لاق... ةيبرقفلا تاناويحلا ةنحا راسو ووطلا ةنحبإ نم يشار

 مويلاو ميلع دحاو لك مسا بتكاا نا تيسنو لوحكلا يف نيريفص نيئينج تظنح
 يدثلا تاوذ مأ رويطلا مأ مضاوقلا فص نمأ امه فص يأ نم فرعا نا يلع رذعتي
 نيم ال امرك لداةلف اهطرجزد تناك اهنا انهو تس نكت مل اهفارطا نا من

 « دئنيح ةهباشتم اهلجراو رويطلا ةحنجاو يدثلا تاوذو مداوقلا فارطا نال

 نينج روض يعو ؛ةقباسلا لاكشالا روض تاب اقم, نم ىرت اك كلذ دعب الا فاتخت الو

 يف رت ةنجالا نا ًايضيا مولعمو ةفلتخم راوطا يف ةانحلسلاو ةجاجدلاو بلكلاو ناسنالا
00 



 ةقيقحلا 2
 ريغ مه كلذلو عاونالا بيترت يف مهضرتعت ينلا تاب وعصلا قزيكت كلو عونو عون

 عون ٠١ ابروا يف !ًدج ريثكلا مويساريهلا سنجل مهضعب دع دقق . اهددع ىلع نيقفتم

 "ا الكل احس غون كولور١ 5١الف نسل رف امأو, هدو :ايناملا يف
 ”هرهغو عول ٠٠١ مهضعب اهدع دقف لبحلا قيلع عاونا ددع لع كلذكر يثك مهني

 مالو خابنخيرو اعون ©339 ايناملا رويط نيتسخب لعجو . لقا ”هريغو كلذ فصن
 لع نييعيبطلا نب فالتئخالا اذه اذاماذ ٠٠١ ىلا اهددع عفر مثربو 405 فلوربامو

 ًابعص اهنيب لصفلا لعجت يتلا ةطسوتملا روصلا ةرثكل نكي مل نا عاونالا ددع
 ىلع كلذ بابسأ نم الف عاونالا نم ريثك نبي ةطسوتملا روصلا تيفخ اذاو

 ىلا اهضعب روصلا براقت داز الك دشأ نوكي ءاقبلا عزانت نا مولعملا نف . ريصبلا دقانلا

 اذا !ًدحاو اعون ناف ةطسوتملا روصلا ضارقنا ةعرس عزاتتلا اذه ةدش ةجيتنو . ضعب

 اهنم هيلا برقالا يف دشا نوكي متانيابت نيو هنيب عزانتلاف ةفلثخم تانيابت دلو
 ا 00 | كلا نادقو ةدعاجلا روصلا هاي كلذ ةجيتو . ”هنع ديالا يف فعضأو

 فوقولا وا ضارقتالا ةلاح ني يبه يتلا فوفصلا نبي ةطسوتم روص نكي مل كلذلو
 ةديدجتانيابت دلوت ال اهناف . سكتروثنرالاو مطاوقلات ادعو ةفارزلاو ليفلاو ماعنلاك
 الآ | | ا ىلا ةلاح ىف ىلا ناويحلا:فئاوط_كالخمر ةلقتننم اعاونا كلوت: كللذلو
 راحب #0 1 كلذلو اهنم يلا تانيابتلاب ةديدج عاوتا ةدع

 ةكساملابانذالا تاذ اكرعا دورقو ةحيحصلا دورقلاو تارتملا نم ريثكك نوبترملا اهمف

 يقيقح ال ”يمهو اهف عاونالا نيب دحلا نا ثيحب اهريغو ىضاوقلا رثك او
 اضيا وهف ةيروفحالا ةطسوتملا روضلانادقف .هب..دازملا نكن ا يأ يناثلا نكن او

 روص فشكت موي لكو ةريثك ةطسوتم ةيروفحا روص دجوب نال حيحص ربيع

 يك كلذ 0 اكرويطلاو تافاحزلا نيب لصي يذلا 8 ةدبدج

 اك موب رثويلابلا نم هسفن وه ”قتشملا مويرثيخلالاو سرفلا نيب لصي يذلا نوبراييلاو
 . ةيجيولويجلا راوطالا يف ناويحلا ملاع لسلست هباتك يف ( تربلا ) يردوج كلذ نّني

 نرا هيفوك فرع دقو تارئجلاو ريزنخلا لصا ةدحو يكسلاوكر امدلو نّني كلذكو



 سأل ةقيقنلا

 تاوذ مث سخارسلا مثرطفلا عاونا هلا ني ميتا لل ةكشر
 لسانتلا * اضعا ةيداللا 3 * اهنم روزبلا ةبرعتملا لوو لسانتلا ءاضعا ةيدابلا وا روهزلا

 تاذ ةيجيوتلا 3 دحاولا فالغلا تاذ اهنم تاجيوتلا ةيدعلا ا روزعلا ةاطغملا

 مطاق ليلد بيترغلا اذهو تالتبلا ةقصتلملا مث اهنم تالتبلا ةزاتكلا .الواو نفحات

 ءاقترالا ىلع

 لامعالا ميسق لاف اعاد مدقتلا يكفاشألا ا اذا هنا

 ىلع ةنببلا يقي نا كل خيراتلا يف ناسنالا ءاقترا هك س يف جردتلاو

 خيراتلا نا 2 نآ'انحلا عياتسي ال هناف انرصع لداعي اماهمف ناك ةيضاللا روضعلا نا

 ”هتجرد لداعت ةجرد نراسنالا هيف غلب ةيلاحلا روصعلا ند !رصع ركذي نأ ونقاط يف
 يف ةياهنلاو لايكلا يف ةيافلا غلب هلا مثوتن الذب فرات مولعلا يف ءاقترالا نم مويلا

 را د عتلالا كرفلاف ين" ءوع لك كلو نال
 كيلع ىنخي ال ذا اريك قرفلا نوكي نأ يضتقي ال هنا ىلع . فورعملا خيراتلا نم ُهلبق

 ملاعلا خيراتل ةبسنلاب ةظلل بسحت ال داكت هخب رات راوطأ نيب لصفت يتلا ةدملا نا

 امهف ءاقترالا راكتال انيلع ةجح ذختب ال ضعلا فوقوو مالا ضعب رقبقتو يوضعلا

 منال فلذا نرركيذلا ذات يزعور ءاطحلا لإ لذه تا انما
 ءاقثرا بسحب لكلا رابئعاب اذهو هنع قترملا ءاقترا

 عباسلا لصفلا

 ( لدا هلاو ءكقنرالا بهمله ىلع تاضارتعا عقد هه

 داري نأ اماف.لسلستلا بهذم اهمضتقي يتلا ةطسوتملا روصلا نادتف ضارتغا امأ

 راكب ةرجوب 0-0 رزصلا نا” "هل انلق لوالا ناك نا نافذ اهنيفاغتاأ | هيدا نايل هب



 ةقيقملا سل
 مدعىلع ليلد كلذ نا 1 لت كابل ند حار رك ال نا'بجوت وأ ناورطلا يف
 نم ابلك ءايحالا نبال امناو اهلعتلا انف اهرال نوزاد يشم نوراد بهذمل همهف

 م لكف هسفن نوراد اههعش 5-0 ناصغالاك ةدحاو لوصا نمو دحاو لصا

 نم اهضعب أشني الف طتف لصالاب الا ضعبب اهضع ناصغالا لصتت الو ةهج ينريش
 00000001١ انارالا رخآلا ضعبلا ومن لع فقوتم ريغ ضعبلا ومنف .. اسأر ضعب
 0000 فقال ةينب ركت تالاح ملكي ترملا ضعبلا يف نوكي دق كلذاو . 20
 0000 0 ١ لاى ةلاكلا تالاخلا ضدي نأ اك كملابو ايلك ”هثم ىدالا

 عفرا ًاهاد لك لاف ةيلكلاو ةيسنجلاو ةيعونلا ثيح نم اماو اهاوس ام رثكيو لقتف
 00000 | هلل ةنيم ةريثك لاوحا رابتعا بج نوراد بهذت ىلا رظنلا يفو

 يتلا ةدحاولا ةيضقلاف لكاش امو ناكملاو نامزلا بسحب ء كا

 0 ىرخا لاوخا تحن رخآ *يش ءاك تا هرم 0

 000 0 للا نأ نم شما هموت ل انالخ أ ينال رق

 خاقي يفو ةدحاو ةجيننلاف لكلا يف اماو ضعبلا يف كلذ لك ةجيتن ىنخي الو ةيلك

 لكلا ءاقتراو بسنالا

 00 ااا الأ نم لاق ال انالخ ةحولوتلابلا تاحالا هدب وت ءاقترالاو

 ا هسفن زيساغا هتبثا دق ضرالا تاقبط يف ناويحلا بتر جردت نا بيجعلا
 . عاونالا قلخب نولوقي نيذلا ةعيبطلا ءاماع رباك نم وهو لسلستلا بهذم ءادعا دلا

 اهدعب و كامسالا ةبتر ىلدا نم يت ةفورعملا رقثلا تاوذ ريفاحا مدقأ نا ررقملا نمث

 ريفاحا لواو . عيجلا لك ينو يدثلا تاوذو رويطلا مث لك ضو ةيئام فصنلا
 ءاج صقنا ةبترلا هذه نم ند 3 هلا ةعدعلا يدثلا تاوذ ةبتر نم يدثلا تاوذ

 لا جرخ يذلا لصالا اشني ملو اًرج لهو 1 من ةلوا

 ضرالل يثالثلا روطلا رخاوأ يف

 اك لهجت اننا 7 نسرام يعيبطلا خيراتلا موي زوم يف ايجواوتنلابلا تاس يردوج تربلا لات 20

 ( ءافترالا ىلع ) لدي مويلا ىلا روطلا اذه نم ءايحالا خيرات نكلو يربيكلا روطلا لبق تاك



 ةقيقحلا 55١

 ( لسلستلاو ءاقترالا ىلع ةلوالا يف )

 يملا ىقترا اهكف ءايحالا يف لامعالا ميسقت اهنم ميال

 ةلئامملا ءاضعالا ددع ليلقتف . حضاو وهو اهب ةم اقلا ءاضعالا تزيةولامعالا تمسقت
 يلا ءاليترلا عاوناب ةريثكلا لحرالا تاذ ةئيندلا ةلصنملا تاناويلل لياق . ءام ا

 *اقترا ةيقلحلا يف لجرالا ددع ةلقو . تس اهل يتلا بابذلا عاونابو لجرا ينامث ا

 رويطلا نود ىهف كلذلو رخأت ةيئام فصنلاو كامسالا يف ةلثاهملا تارقفلا ددع ةرثكو

 راهزالا نهصقلا نستخلا ةريتكلناهرالا سرا اديه 2
 دع ىلا. في .ةلئابملا ءاضعالا تصقن 5 ةلجلاب و ةللق اهسع ىلاو ا هيدا
 : كاقترا هيف كلذ

 تاكرد يف تطبه الكر ثكت ةلاحلا هذه ناف ةيروثنخلا ةلاملا ضيا ةلدالا نمو

 درف يف امهنم لك ىثالاو ركذلا لقتسي ىتح هتاجرد يف تعفترا الك لقتو ءايحالا
 ام اخخك ةنس كولي جرا ةيونرتلا لسلا ةسيوح نيس ا ا 0

 ىف تمترا الك لقت كايسالا ىف ةرشكلا ةيروثحلا هللا نأ هراتعا نضاك ١
 ةنيئام فضنلا ضعر نا لع رك رك |ىسملا سيشل 0-0
 ةقيقحلاب يه ةيصخلا ماما ةريغص ريغ ةدغ هيف ناف ىتتخ ةقيقحلاب وه يذلا موجلعلاك

 اذهو انلق « جضنلا ةجرد غابت الو حقات ال اهنكل نب وكتلا ةحيحص ”هضويب و ضيبم

 ءاترالاو لاقتالا لعو هي رثالا ءاضعالا بيس لع فول 0

 تابنلا ىلا دانا نم ةلقتنم تاقلحلا ةلصتم ةاسلس ءاقترالا نا مهوتي نم ؟لعلو

  هومهتي نا نوراد بهذم موصخ ديرب اك ميقتسم طخ ىلع ناويحلا ىلا هنمو
 نوكت«نا ىضتقا ا ءاهجرالا ىلع اليلد تناكول ةيويتخلا ةلاثلا نأ لوته الح



 ةقيفملا 0
 | : انعم ام همالك ضعب يف لاق ثيح موت اك ا رونا او كاز ةفلبلاو

 7 مهفلا*اوتلا غلب لهو ظبخلا اذه امه. اهاوس نع هنوقني و ةعيبطلل دصقلا نوتبش نييداملا

 ا عمتج |١١ترويعيبطلا لب نيلي هالك: ضرععملا ماقم ُف 27 معلا نيف غلبملا اذه

 .ةمولعم سيماونل ةيرورض ةمزال ةيلارعا اهل نوتبش امناو ”ةراغااإلو أدصق ةعيبطال نوتش

 تب فالتخالا دوجول لصح عزانتلا ناك امل هناف محلا اذه نع جرخي ال هاقترالاو

 ءاقب يا ىعيبطلا باختنالا نم دب ال ناك ةيجراخلا لاوحالاو ةعونتملا ءايحالا تايلباق

 هجينتلا يبقا كالا هام ماهفالا لك :كلتت كلذ ةجينتو.: نطعبلا لاوزو: نضغبلا

 ل الا 1 فا! نوح وم دضقتلا ناك لاو ا 'فضقتلا لفت ةعنيطلا تناك ولو . اهويع هاقترالا

 000001 )0 ذا بجوز وتبعا را: تقوقولا نما يش انف لصاعانا ضعفا
 تابثاو - ل 0 دصقلا 8 لع ةلدالا ىوقا نم جرعملا اهريسف . اهتادلوتم

 كال ل اجو اكسيل رمان ءاقترالا نوك ىلع ليلد ىلا كلذ دعب جاتحيأ ةرووفلا

 ةياغ الو هيف دصق ال

 *اقترالا هراكتا يف مرارقا نم ةلصحتم هو اهنع ءاضغالا نسحب ال ةلظحالم انهو

 نيبجولويطلا ةدابشب المغ نينسلا َنم.تاوبرو.فالآ ذنم يأ | دج ةعدق ءايحالا نأ
 نأ ء.ستلا هيلع تبث .اماو تبثي ءاقترالا مراكتاف مه ل نمقسا نيذلا نيبج وتنيلابلاو

 هنا كب اذوب نا ذل ًمبالا هل وه رصتتملا امر ام ادج مدقا ءايحالا
 ءالع رث اسري اهتو مهلاعت مظيو ا ناهد كناما كفدم كرف هيون لك

 هللا يا : ةوق الو لوح الف هناهرب مطاوقب اهحبذي و هناعا ةعشاب ضرالا

00 
 ديو 7



 504 ةقيقحلا
 فرصلانمةعنتمملااممالا انراكتاكض عبلاءاقثرامدعل امومع ءاقثرالا ”هراكنا نا هل لوقت

 كا ذك"ل كلا فرص عانتما ضعبلا فرص عنمب لهف نايحالا ضعب يف ضعبلا فارصنال
 ال ام فرص نا ان لاق ناو . امومع ءاقثرالا منمي ال اهرتبتت وا ءايحالا ضعب فوقو

 ناكاملألاو اضيا ةرورضال نوكي امنا يقتري ام رقبقت نا "هل انلق ةرورضلل زئاج فرصني
 يف ةدحاو تسيل عزانتلا يف ةبسانملا ناف ءاقبلا عزانت يف ىنعم يعيبطلا باختتالا ةظفال

 رخألا ضعبلا يف قفاوب ال دق نايحالا ضعب يف قفاوملا نيوكتلا نال لاوحالا لك
 داع التايماحلاك اهريغ لع شيعت نا ةلقتسم اهتايح ءايحا تدوعت ول كلذ لاثم دقفيف

 لاككان وكي دق لب اهدقفتق ةيوقلا امتاكرحو ةديدشلا اهءاصعاو ةداحلا اهساوحل موزل اهم
 انس ةيلخلا اهتايحبيف ةروكذملا اهواضَعا, ايف نوكك ءايحالا هذه لم نإف ١ "اك
 ةلاللر اف يح ءا قع الا هذه ذتفو ايوب هلا. ةجلع ل اع كا 205
 ”ةمدختستف هاذفلا اذه اهل رفوتي ذا ةفاتخلا تايململا عم ءاقبلا عزانت يف اًزايتما هذه
 ابءاحصا زايتما داز تلق انك لالا هذه لثم ين تاجايتحالا نال . ىرخالا اهئاضعال

 اضيا لاقي مسجلا ىلع لاقي امو . رخأتيو فعضي اهنود وه امم امهريغو قترتو ىوقتف
 كايترالا رم كلذ نع هل لصحم امر اع انردابي الثلو . هئاضعا نم وضع لك ىلع

 .اهنيب طلخلا بجي الو ماعو صاخ ناعوت ءاقترالا نا هل لوقت ةمغن روبنطلا يف ديزيو

 راملا تايملحلا لاثم ني اك ةيصوصخ لاوحال هتبسانم موزال ًاصقن نوكي دق صاخلاف

 هلك كلذ ةجينثو . لاوحالا رئاسل هتبسانم موزال درطم اقتراف ماعلا اماو 5
 بهذمةقيقح يردي الو يعيبطلا خراتلا ءيدابم لهج نم هلا الور مر دا رالا

 ل باحصا لوقف .يردي 3 ديري الو يردب وا لعب نا ديرب الو لعيب وأ نوراد

 ا *اقترالاف لاو دارفالا *اقترا 0 اعبا 3 ال ىلاغ ءاقترالا نأ نوراد

 يف رثخب مالك اذهف لاو يناعملا يف فرصت وا هنم هموت رثخي مالك نم هب دهشتسا امو
 ىعدا اكسيل موقلا هاراف « امم اد ال ابلاغ درتلا بحاصي لاركلا ىلا وغلاف » لاق كلذ

 فقوم فقو وا بيجي اذ اع يرعش تيل ايو - ماهواو تاروصتو ضورف عومج

 هاوعد ةقيقح نع ةنيبلاب بلاطما



 ةقيقحلا نحل
 اضيا دحاو عيجلا لصا نا ىلع لدي امم ةيئام فصنالو تارشحلل ةمدقملا

 ال « ءادلبلا لب ءالقملا يكي و ءايكذالا كحضي جله » لوقلا اذه لثم لف
 0000 ذا انآ لذنلا ف ةثوروم لايمأو سنلاء يف: ةذوذنم تاباغ نَخ نكلو ارتحل
 ام هب اورخسيلو اوعاطتسا ام اوكيلف وأ نوراد بهذم موصخ كحضياف رخآلا نلي مل

 ضيمولاو اولا ,فوطحلا ريصيف ةنيكس ههئقو هل بلقني اغلبم ثحبلا هب غلبيل هنا اوداش

 ءلاجر دارفأو ]لاب رخسي لهو . هيف ةمجج ال يذلا قمل وه نأ ليو ًاعطاس أب اهش
 اوناكح ناو . سانلا ةماع نم ابلاغ ةفلؤملا ةيرثكأالا ألا اهديّوَت 1 رومال امارتحا

 ليلغو راك ىلع لبق نم | كيف ادق وانتا دعت ومو ن وراد قزم نذلا نزكحلمي

 بعصي نيذلا مالعالا "لكلا نحسب لازجالا ناك ناو.ءانلملا نياك أ قم مثريغو نوتوينو

 دقف هبهذدميفنورادل نيتفاوم ريغ هيف اوباشو هيلع اوأشن ام رييغت مدر

 مهثدابميف مهتوبتو مهم رظانمو مه رصأعم نم نازك ادا ليلغو نوتوين ا

 نكر ب ضتقتنا ابر مهمدابمل مثرييغت لب نوراد بهذم ةحص ىلع ةلدالا ىوقأ نم
 نرأش تاذ اهلكو ءاقبلا عزانتو ةثارولاو ةداعلا لومتم فغضي ذا .هناكرأ نم ميظع

 اد
 سمت

 مج يملا

 (ءاتنزالا فز

 ا ا نخأ ورشي نشا نيوزاد بهذم تي ةاقثرالاو لوقت
 الا كح مل مصخخلاو. يعيبطلا باضتنالل ةمزال ةجسيتت وهو مهملع لّوعملا نييعيبطلاو

 اهاياتنف ءامئرالا وبا تاهل ا ع هش ربظي ملام ءايحالا ٠ 0 لع»

 0 ناكنا وهو ( مويلا اح كاد الإ نيسان[ تاو دك ٍفولأ ذنم

 ا” اجا نتبتت: امءابصإالا نم نا كلذ رلوق ىلع ”هذي زن نحنو: لكلا ماقم يف ءءرلا



 ؟ها/ ةقيقحلا
 « ناسنالا يف دجوي كلذ لثم ناك اذا َرنلف

 -نعلصفنت ماهمالل ةيلضعلا ةمزحلا ىرت ناسن الاب ةهبشلا دورقلا ينو » تلاق
 كنا اكدورقلا هذه لس يف تعفترا ايكرثك اذ رثك ١ عباص اضالل ةرئاغلا ةضياتلا:ةلضعلا

 ىيبازتلا ل ايطاو ابمإ اماشلا هانا وعلا 0 تاللاخ يف ناسنالا يف ىرت

 ا + رك لك ةوذقو ةناتخ + تاجرد ىلع نوكي طالتخالا اذهو

 ور ذدقو ند قواالاع نييرشع ف ب هنارق ك5 قفزت

 يكسنزدشو رو جوف تلك رب هرج نم لك أر كلذكو ليبقلا اذه نم ةلاح مك

 و ماهمالا رثو دقف عم امان احازتملا فويس الا تعبت نيتلضعلا جازتما ةدحاو ةرم

 ' « ناتوا ناروالا يف

 ثي مامالل ةضياقلا :ةلضعلا لالقنسا نآبا انعتقث: نال دهاوشلا هذه ينكت الأ

 عورفلا يف يألا اذه ةحص لع ١ ليل درانلو . لاعتسالاو ءاقنرالا ةبنت ناش الا

 هيلعو ةيقثرملا عورفلا يف أي ةلقثسم تسيل ةلضعلا هذه ثيح دوسلاكىفسلا ةّيرشبلا

 اهل ةقيقح تامبربلا رئاسو ناسنالا نيب اهوميشب نا اودارا يلا ةي واهلاق

 يف اماو هاظلا ين لكشلا فالتخا نم ةنوبللا تاناويحلا يدب ا ني ام نك ل

 اهنضو فو اهناوكت يتلا ماظعلا ددع يف ةقفتمو دحاو ٍسايق ىلع ةن :”وكتم يهف نطابلا

 يمظعلا لكيملا روص يف ةقباسلاو ةعستلا لاكشالا ىلارظنلا نيت رس
 ناسنالا ديني ةبسانثملا هذه ىزت كلنا لعل ىجلو - ةعسناا ةنوبللا تاناوبملا ع1

 نيب كل ذك اهارتكلنا بجعلا نك( * ش ) نازوالاو ( ؟ ش ) ًاليروكلاو ( ١ ش )
 ( ش) ةّئيردصلا نيفلدلاو ( ه ش ) متقفلا ةفنعزو ( 4 ش ) بلكلاو ناسنالا دي

 لوالمدقملا كرطلاو (-..: شر :كودملاب ةييبقلا نقلا هيو( شر تاتا الا :

 ددع يف قافتالا اذه للعي مف . طا( هنن نطور وتنال يعلو ترتر
 ءلازمتشاب يل صاظلا الركن يف فالتخالا اذه عم يبضعلا اهطانتراو اهعضوو ماظعلا

 ضيا ظوفحم قانتالا اذه نا هلك كلذ نم بجعاو .اهمف ةقباطملاو ةثارولا رثاو اهلضا

 فارطالاو رويطلا ةحنجايف اكةنوبللا تاناويحلا نم ىندا يه يتلا رقفلا تاوذ راس يف

 ادت



 ةقيقحلا 5«
 لآ مهججح قؤوقاو . اوحجمي لف درقلا نيد ”هثلب ةلص ص اال هسفنب ً(مئاق اعون ”هلعج

 3 ا اللا رئاعبا نع 0 ةضباق ةيصوصختلي وط ةلضع هل ناسنالا
 1 الب للا قاسنلالا: لعلم ءدحو فاك يلضعلا ماهبالا ءانب نا اولاقف . كلذ هل

 0 رع ةبواسنرفلا ملا ةديرج يف ءاج دقف َةلطاب ىوعدلا هذه نأ ديل ناورحلا

 حصل و ٠ ةفصلا هدم اهنودعي ين | ةيرقلا,:ا ريتك اعل ايدقل نق. هن لم 1 ةّنْس لوانا

 ا نارمقتعا|( هدلع نا انلوت يلدو تخوف لراكم يلع در 5 كلذ ىلع درت نا انل

 ةنوؤم انيفكت ةيحي رشن ةلدا ان نا الول طقف نيابتلا لع حصي فصو ىوس ديفت ال
 : تلاق اهنع هرثؤن _مالكب كلذ تسب مث « لوقلا اذه

 ىرخالا نع ةدحاولا نيتلصتنم نيتلضع ةطساو ضيقنت ناسنالا عب اص نا »

 نيب طاب رلل يسنالا فصنلا نمو دنزلل مدقملا هجولا نم أشنت ةكرتشم ةضباق اههادحا
 هك نا ةكباق ةناثلاو ..ةريخألا عبرالا عباصالا تايمالس دلل يعجتو قيماملا

 مندنتو ةرب ءكل مدقملا حطسلا نمو نيمظعلا نيب طابرلل يشحولا فصنلا نم أشنت : ماممالل
 ةكرغ كرتشي الف ةلقتسم ماهبالا تاكرح ل عج عضولا اذهف . ةيرفظلا ماهبالا ىمالسب

 ا0000 07 راك تاسلا ضايقال ارازطخا نطشت.الو.دوزتلا نضعب ف اك مباصالا

 «.يزتابستشلاو الف روكلك ناقنثالاب ةبييشلا
 ةيح رتثت  اغاضوا دورقلا يف مهيرت نا اهئاد كنولأس ءوشنلا بهذم موصخل »

 نم تآسرفلا نا ركني نم جاجتحاك دساف اذه مهجاجتحا نا ىلع ناسنالاب ةصاخ
 نا 0 سرفلا ةاحك دحاو ٍفلظ اذ نوب رايه هي رت نا كيلا للطيف نويروينملا

 وأ سرفلا 0 ا هسفن 3 راكم ةقيفح 0 فلظلا ديحولا نويراريملا

 00 ردا نركب ال ةلتتنملا ةنماببالا ةضي اقل ىذ ذرتلا اذذكهو هنم قتشملا لصاالا
 ةيرقهقتلا ةلاخلا هذهو ) فلظا ةثالث اذ اسرف اوأر ول نكلو . ناسنالا نع يقثرمل

 هيلع احلطصا اكةعجرلا يا ) سيفانالا سومان لا يف كلذ مهف نكمأ ل (ةريثك
 لو 27 رالاسلابا ياقدوخوم ريغ لستلا يف تاذض روبط اهب ةازياو رثخ. باتك يف

 ( ىبرقلا تش سومانلا اذه ناب لوقلا ىلا ةجاح الو ةديعبلا مدادجا يف يلا دحوت



 « و ةقيقحلا

 ريغ ناك اذاو اهددع لع ىتتم' ندعيطلا نورك لهو عاونالا 70 هك

 ناك اذاو امان الصف نيابتلا نع عونلا لصفي ل صاف نمل هو . فالخلا اذه اذاملف قفتم

 تانرابتتا نسل عاوتالا نر نكي مل نا طابترالا اذه ببس اف دجوب ال مايا

 دارفالا نم تانيابتلاو
 انف نوكي نا م اا

 فو هيف نمضتي عون لك نا بج اراب يسي زكي ل ذا دال ةامسملا ءاضعالا نم *يش

 ل ىلع قلخلا مم )اف 0 00 هلاةمزاللا ءانسعالا كاش 7

 ملاعلا يضرب اليلعت ءاضعالا هذه ليلعت نكمي لهو ةياغلا يش امو ةكملا نءاو ةروصلا

 يت روصلا طب ري ًاطبار تسيلأ نوراد بهذم ريغب لقاعلا عنقيو
 جاتحيأ . روهدلا اهللع تيلقثو روصعلا هيلع تمداقث يتلا ةيلابلا دادجالا نم اهمدقن

 تيمخ ناو الاتتا لتلك دك عا ةاصتم يلا نو ا ليلد ىلا كد دف

 كسافلا ةةعم حصل امبرخآلا صضعبلا يف ةرهاظ اهما هيل ةمولعم ةيعمس اماسي

 مهاوسل بجو رابتخالا لع سايقلا نييعيبطال زوجي ال ىرت ايوا ناهربلا هب ديأتيو
 امه اهريغو ليلاضاو ليطاباو تاضارتفا تامولعملا هذه لثم دعي له ما كلذ نودب

 يبب ام قئاقحلا ملفعا لعل ما قئاقح بسحي ةيعيبطلا مولعلا نه ءيث ىلا دنتسي ال
 قاسلا لع قالا تاتك يف قانزاغلا لوم اماه ودا لع

 عبارلا لصفلا
 ( ناو ا رئاسو ناسنالا يف )

 ءانحالا لاعااه وع ناوككي نقلا سيملونلا ع لك نكس كاع نانا
 تاناَون ىلا 6 #0 هناك 8 ةقارحو , هناضعا < 00 نسبها

 0 داما نراويحلا نيبو هنيب 0 0 نيس دهنجأ دقو



 ةقيقحلا 1

 ا 000١ دا راص مث ةداعلا نع لالا يف أثن نيلكتلا اذهو . . . هلوط يف ديزتد
 00000002 ندبلا ءازجا لك قم” يأ ىلا ناق'» ةداعلا ىلا هيف ةجاح ال اًيعيط
 نوداي علصلا غاي الا ناك اذان: ةحيحصلا ريغ ءازجالا نم حيحص ريغو ةحبحصلا ءازجالا

 مهريظن الح لوحلاو مهلثم فرز نويعب اًدالوا نودلي, قرزلا نويعلا ووذو اماص !دالوا

 اماو . . . مجريظن سوئورلا لاوط !ادالوا نودلب سوئورلا لاوط سانا نا عناملا مث . حلا

 ها (« هلرخالا بوعشلا ةطل اخع ةغاضادق ةداعلا نآل ليلا انه ضرشناف مويلا

 اا 0! تالت اعرو كفعضت تافضلاو' ءانضعالا تناك اذا: اسماخ

 لوعفم ةداعال نكي لولو . طالع 1 ةدانل نكي لنا نيرغلاو لادسالا ىرقو رو

 000 ل10 تاونش ثالث نم يناركذا.. ملكك لذ نم >يش نوكي نا ىضتقا ال
 ا مان مدسج رئاسو عكا ضقت ترق كنق نور ةقلخ نيعارذلا . عطقا اًينام

 كمان لاعتساكهتاجاح عي مح ءاضقل هيلحر لمعتس ناكم 1 ا ناك

 د0 املك اعضارو 01 نلاجوعو هلا هكيفلاو نيكسلاب لك يد, د

 ”ا0000) لع اه يضل ةتارو: هالجز امهنا فرعي نا هلهجي نم ىلع رذعتي ناك

 امهم حتفو ٠ لوقعلا لهذيو بوالقلا برطي بأ هنم رغصأو اندنع نوناقلك هلا يو

 ( هتكللب) ةفورعملا ةبعالاب روضحلا دحا عم قرولاب بعلو ةفورعملا ةلآلاب اربب ةجاجز
 قي دلل ةررعل هنعاودس اقلخ للا ةدئام ىلع اهعفار وهو هيلجرب قرولا طلخي ناكف

 رم ةنوك عم همصخ بلغ اهنا ىتح ةيبرغ ةعانصب ”هعمجم ناك هنا كلذ ىلع دزو
 لمأت دنعو صاص)رلاب فدملا باصاو ال ملجرب قلطا دقو نفلا اذبي نيرهاملا

 عباصالا رئئاس ىلا مامضنالا ةوق ةداعلاب نلبتكما كارالا نا تدجو هيلجر مياصا

 الو ةبابسلا لوط غليب داكي الوط بستكا ماهبالا دعب يناثلا عبصالاو ديلا ماهباك
 ةعضب ىلع مهلثم دالوا دلوو ٌهلثم نيدي الب !دالوا دلو اذا لجرلا اذه نا بير
 لصح يذلا ريغتلا نال . اهتافص لكب ادي ةقباطملاو ةثارولاب مهف لجرلا لوحت لايجا

 نا لا ةنا كش نسبا كلذ هيف مت يذلا نامزلاو اًءدج مهم 0 0

 نيع ةفرط ابعم بسحي داكي ال هناف ةايحلا خيراتل ةليوطلا



 1 هي جانبا »جر د يا دينو عوج ع هد دوس د تتجاوب فويل / جب ,

 «ن؟ ةقيقحلا

 كانالعل

 ( لكاش» مصخلا ىلع لئاسم )

 يل لقف بير كدنع قب ناو
 لكاش امو ميلقالاو ةشيعملا سنج فالتخاب ءايحالايف فالتخالا اذه اذال ةيلوأ
 ىلا. نيملا .انه ننشن :اذالو ةيحراخلا ةلارعنالا قطن ريا كا نسا ا

 لاوحالا هذه لثم نع تشان هلصأ وه نكي مل نا رئيغتلا

 تاّنيلباق اهبسكي فالتخالا اذه نكي مل نا ءايحالا نيب عزانتلا اذه اذامل اناث
 رخ الا ضعبلا يف ملاص ريغو لاوحالا ضعب يف ضعب نم حلصا اهضعب ةفلتخم ةّئيدوجو

 عوتلا اذه ناك اذامف عزاتتل ةمزال ةجينن يعيبطلا باختتالا نكي مل نا الا
 ضعب ناك اذا وأ ل ٍناكم يف هيلع ىوتبو ٍناكم يف تابثلا ىلع ىوقي الإ 09

 الا لدا ماما ىثشالت اعرو فعضل عاوتالا

 تاغصلا تناك اذالذ تافصلا لقت يف ةبوق دب ةيعيبطلا ةثارولل 7 نا فاعل

 تاؤصلا رئاسو ةيلقعلالايمالاو ضارمالاو ناولالاو بويعلاك ةضراعلا ةيبدالاو ةيعيبطلا

 ةقعا انارشجاك ةسيراقلابايسالا اللا كرذزل اقاؤا ليلا فلل نتن ها النا
 ةلارعوتلا ى أ ةيرورض ةمزال ريصتو لمتلا ف رص تناكاذالك دنلوتلاو ميلقالاو

 يتلا مالا نعرظنلا ”رضغأا يناد)نا دانا هال تي رحال هباتك يف طارقبا لاق

 احااوةسربطلا غرم اهنا, ةتشاللا ةلئلطعلا تافالتخالا <25 ىلع رصنقاو 6 امف اليلق فلتخت
 ديلولال ايما الحاق (واطتملا شأرلاا اذ )لاس ررككا رسب ا

 دقف.ن ةلا“امإو هلولطل انس: ةداشلا تناك [لصالا يفوت... لمارلا نب وكت ىف هش ل

 تامالع زم سأرلا لوط نوربتعي مهما ةداعلا هذه لصاو كلذ يف دي ةعيبطال راص

 شارف نوني انل هسارو ةسلرسم اةواضحا نوكك ذا لئطلا كلو مالت

 يوركلا ”دلكش امم دقفي ةبسانم تالآو طب رب هنو دشيو لواطتي ىتح نيديلا ني



 ةلود ت“ءاح اذاف لوألا 1 19 د ةئلاحلا ضعب ةآودلا ككاوع ف قي : كلذ عم

 قكناكو * ءيشلا ضعب اكل اهنا موتا زكو مهدئاوع نه تجزمو مثدلعب نم ئوغبأ

 ما « ةلمججاب ةنياملا ىلا يهتني ىتح ةغلاحلا يف ميردتلا لازب ال م ”ةئلاع دشأ لوالل

 يشويلا فاضي نأ مزاي ل ءايحالا يف اهراوطأو ةعيبطلا رثأ 0 اذا ارت جر
 1 رار ل

 ريصي الف أءاب لاك ةانبالا قيتنأ لي وطلا تافاسملا هذه مطق دعب نكم + اذاو
 ( اناجالاا تاوبزد سن ال 1 اً رهوج 2 ذأ كف اأو ل 57 دينا

 تالا تننولا كلذ لاثم . لك اش امو عاوتالاو تانيابتلا ناكها نكمل

 الو . ضعب عم اهضعب ايناثو ةسوبيلا عم الوأ عزاننت نأ ىضنقال ةسباب ضرأ يف ةفاتخ

 نم ناك ءاومهلا نم ةبوطرلا صاصتمال ديفي قّرّولا وسكي يذلا قيقدلا ربولا ناك
 ايلا ردك هقرو يف ربولا اذه ناكام عزانتلا اذه يف زوغي نأ يرورضلا

 نعاليجزعمتي و عزانتلاو تاخيتتالاو 0 يباثلا ليحلا ئهزباولا ا ده ىوش 0 ”هااؤتم

 ٍدحاو وضع لع رصنقت ال فالتخالا مات نابض ديدج عون 206 0

 ىرخأ# ءايضعأ وه :يف ناصقت قرولا ربو ومنةدايز نع لصحيف ٠ ءاضعالا ها دتمت ل

 ةجينت ءاقبلا عزانتل نوكيف قاروالا ومن يف مئاذغ نم هرج فارضنال ًالثم 7

 لوحتل مزاب ام لك اذهو . 1 « ليوحتلا » ضو يعيبطلا كيان الاوت فحل

 َّنأ 5 ىلع نيصي رحلا موصنلا ءالؤبم ىلوالا ناكف عاونالا نوكتو ءامحالا

 لع قامالا تءرال ال روح قبال ف اع ال ةايملا ادبم ىلع منشن اورصتب

 ل رع لع قانتالا نم ك1 ناكاعر  ةعيطلا ةقئاف ةوق مأ يه ةيعيبط هدأ د دال

 مش عا كلذ ناك قافتالا دك 5 1 قي الو ءامحالا



 « ةقيقحلا

 موصخ يعادي اكو اكو تمدق اك مولا راوص نم أر وأ تابثا نودب اضرف ا

 نكي صلوا تاس اعلا 3 وع قلوذ دات 0 اك نوراد نال نوراد

 ةجينن يف ىلا ةقباطملاك ةفورعم ةب ويح لامعال ةمزال ةجينن هلعجب لب ًاضرف باختتالا

 .. فالتخالا ةجينت وه يذلا عزاتتلاو ةقباطملا ةجييتت وه يذلا فالتخالاو ةيذغتلا
 باختنالا لعجي نأ لقاع سايق يف حصي الو عزانتلل ةمزال ةجيبن يعيبطلا باختتالاف
 ةيجولويسيفلا ءيدابمب ماملا ل ان مدع ناككلنا امس الو اضرف كلذ دعب يعيبطلا

 اهمروريصب اوماسي : مهنكالوةروك ذملا تافالتخالاب نوراد موضحا ل اعرو
 لضارعالاب هلا .لوانتت ل تافالتتالا نا الا عاوتالا انهن تعتد

 فالتخالا :لوصحب ملسنلا ريغ لاقثنالا بهذم تايثال مزاي ال كرا 1

 اهني ايذفاتخم دالوالا لمجم ءايحالاني نوكي يذلا نالت: ل |اوحالا فالتخال
 دالوالا ضعب كلبم يعيبطلا باختت الاو ءاقملا عزاننب و. هنم ةدلونملا لصالا نع فلتمو

 نضل ل نيو تار ا نعيش قابلا ادهن رع آلا سس
 يقابلا اذهف ( ةثارولا ) سومان وها ادع راعالا رك 56 ايومأت ةيجولولا فل

 ْى اب زيبتملا هتاقص ل اثنت نامزلاو ناككا ل |اوحال ةبسانم تافص ضعبب زيمتملاو فلتحلا

 لقو . لضالايف اهنع فلتخن رخأ تايفيكب فّيكتو رثك أ حضوتلو لسن وأ متراذب

 بوكساتب كلذ ىلا رظن او هتراذب ةراذب نع اذكهو يقابلا اذه ةراذب نع اضيأ كلذ لثم
 قت ورا: كلذ ذم ع نكد رك مث امتاوبر لب . لايجالا فولا يف نامزلا

 سانلا عيمج سيلف كرذع لبقأ يناف ينذأ يف يل سمها مطتست مل ناو ءاب لاك هانبالا
 ثيح هبتكض عب يفي لارغلا مامالا فصو امىع مرتك أو مجازا نع حيرصتلا يف ءاوس

 سح نر او ويلع مح | ايف روبتا هيف كراش يأر : ماسقأ ةنالث ءار الا ناد لاذ

 ماّطي الاوتم ا نر ةعارو نشر تعما لاا هب بطاخم ام

 « . هأ مداقثعا يف 5 ديلا هيلع

 ةلودلا ىلع اولوتسا اذا ناطاسلاو كلملا لهأو » خراتلا يف اكييد

 ميليج دئاوع اولفغي الو اهنم ريثكلا اوذخأيو مهلبق نم دئاوع ىلا اوعي نأو دب الف



 ةقيقحلا ان
 ةلضرتلا التوجشلا ةعمللا

 نع أني ىلا فالتخالا# + متع ىلا رظن نأ ان حمساف كلذ رّرقُث ذاو

 "0001 نإ ةسللا ةيجراطا لاوحألاب ةيذاغلا:ةوقلا لاعتا نع يأ ( ةقباطملا )

 ميلع يوقلا ”ةعزانيف توقلا فيعضلا بلطيف ةفلتخم ةيدوجو تايلباق ءايحالا يف لمجي
 املا تبش الف املا القوا .دربلا دعما: اذا وأ . فيعضلا كلهم اليلق "0 وفل ناك اذاو

 ددع نا كيلع ىنخي الو ٠ اوطا نم تاب وطرلا لوانتل حلصاو درا نملك ئرقاناكا

 هاو اذا اًمحدلور نا م 0 ينلاو *امحالا اهدلوت يلا م ضويبلا

 هذه نم ربكحالا ددملاذ ةقيقح ةدلوتما ءايحالا اويل تك ل فورا
 مطق هل لهست تافص ضءبب يتلا ليلقلا ال الو متايح لئاوا يف كلبع مسئارجلا

 3 لك ضويب ددع ةلباقم نم كال حضتي اكراطخالا ريثكلا ةايحلا نم روطلا اذه

 نم اهريغب ضيبلا وأ ىيثارجلا ةريثكلا ءايحالا ددع ةلباقم نم وا هيف ءايحالا ددعب
 ةليلقلا ةيرقتلا تاناويحلا نم ا ردف راق اهقي ةلبز نيفاذاف يئارللا# لنلقلا

00 
 ال ُءينا عم ادوجو اهمم رثكأ ةيرقفلا نم اهريغ نوك ل اح ةريثك اضوي ضي دوجولا

 ةفئاطلا 00000 ا تانإ يف كلتك اريل اكو هلو فول
 انك نحلل ٠ دو لح اد ليف كلذ عرفو مث ال قولا دلي ةيبلعتلا
 فقوت ال ايحن ينلا صاخشالا ددعف ةليلق ”هروزب نا مم اًءدج اريثك ةكرللا ةعئاطلا

 ءايشالاو ىلا نبي ةلدابتم ةبسن ىلع ابلاغ ةفلتخم لاوحا ىلع م .ئارملا ددع ىلع ةرورض

 كلذ لع للتو نكمل لس مريع نما كسلا 0 جراخ نم يب 3

 ا || دنا ىف ىلا اذه :ةيوزملا ةيعتطلا لاوحالا رئئاس عم ءايحالا رئاس
 فالئخالا ةقبقحك ةيدوجو ةقيقح ءاقبلا عزانتنا يف نآلا كشيلبهف ( ءاقبلا عزانت )

 ضعبلا ءاقبب لسن نا ةرورض كيلع بجو ءايحالا نيب عزانتلا اذهب تماس اذامن
 01 دو( باحالاب ).دارب ام اذهو . اهرك 3 راملا تابسالل نضعبلا ءانفو

 ضعب عم اهضعب اهب وا ءايحالا نيبو جراخ نم ينلا ءايشالا ني ناك اذا

 باختالاف .رع اك يشاوملا ةيب رتو ةعارزلا يف اك ناسنالا ةطساوب ناك اذا ( اًيعانصو )
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 نس ةقيقحلا
 وه اك مهساوح تحن مقاوو مهاما وه ام كاردا ىلع نوردقي ال مهنا 958 راسا

 اذه 0 ايل اوملا ةبرتو تابنلا عرز يف و 0 "0 ةقيقح

 ىلع ةلذآلا ىوقأ نم ليلد كلذؤا: اهوركتأ اني رظن اهنع مهنل أس اذاو الع قكمملا

 ةايحلا ماكحال ةعضاخلا ةفلتخلا تايلباقلا نم لقعلل امو ا عاشقا :قبهفباام
 لهو 0 تاينلا دارخأ فالتخا ىرت اب لهجي نم . ةثارولاو ةيذغتلا لثم نم

 ملاص وه ام فالئخالا اذه نم نا رككي نا اًلاع ما ناك اًطيسب عرار دحا عيطتسي
 ىرخالا لاوحالاو ًءاذغلل ام ركنب وا .رخ الا ضعبلل اص ريغو لاوخلالا ندعي

 ةئارولل امو ( ةقباطملا ) سومانل ابن فالتخالا اذه ثادحا يفف ةيوقلا ديلا نم ةيعيبطلا
 اذا ىوقث تافصلا هذه نا فيكو لسنلا يف فالتخالا اذه تافص لقن يف ةوقلا نم
 زاذلا نا نرش ملاعلاك عرازلاف يرمعل اهسانت ماذا فعضتو لاوحالا اهتبسان

 ةددرلا قاانتلا كما دخلا ل ازطالا تسل نتساتل تافيفلا نكي و تا تالا
 قذارالا اما قلقا ةذيلطلا نضزألا نا:كرذك ف ردباو املعالستت كلذ لا
 اهنم علتقيو اهحالصال ةمزاللا داوملا اهل مدقيف اهب يتسي وا:اهلع اهلضغيف ةثيدزلا
 امو ناككاو ءاذغلا ىلع عزانتلا نم هعورزم نييو اهنيب لصحي اب مماعل باشعالا لك
 لك فوط ع طزألا ل: هيبعن عزانتلا اذه ببسب فعضلا نم هعورزمب قحلب

 ندبلا ةحيحصلاو رظنملا ةنسملا يشاوملا نا كلذك فرعيو . وفلاو ةيذغتلا ىلا ءاوق
 اهعيلؤت اقيرخا رهو كرازراسلالا ظنه هيكل رز (تيط ايم ل ماتا

 ةينق ىوس كلذب ا امو انطبو أربظ اهملقي الو ةباد ءارش ديري اكرعا تيأر لف

 ةانضتم زكالاتو اتكتنو "ادعي يالا عانس اذا ا هس 1
 هتان زيت لفارايأتلا نم كلذ, اه قمح ةللؤل ليدقلاو ءلدتعتلا ادع اذا

 نسحالا امل بختني الأ 'اهداليتسا ةارا اذاو . كلا ةوقلاو:نسحلاو دقلاو لكتشلا. يف
 ةنسحةفاتحلا تاغصلا لقن ىلع ةوقلا نم ديلوتلا لمعل امب هنيقي الول كلذ لو اهعون نم

 سانلا دشأ نم وه لب رومالا هذه لثم لهجي ال طيسبلا عرازاف . ةحيبق مأ تناك :

 ةايملا ىوق نم ةثارولاك ةيذغتلا نأ لي ةيجولويسيفلاب فراع يعيبط لكو اه ارابتعا |
1 



 ةقيقحلا ا

 ثحبلا ملاع ىلا 'جرخأو ءايعملا انتل الر فلج يح كإهالا يلون. ف ايروطم
 ا كااددكسا فاز رش هخرشو فاك" عسب "ةطسب. أب ”هزّئرع دقو . َرظنلاو
 00 00 ا رآ ةملا هذه قداصت تروثك دق تناكو, ةقرفتملا ءاءلغلا تاذاشتكا

 ا روح رصتنت ءايلعلا تاحأ تداك تح او. ىلامتو انو تنيف ةدمتبم
 داقتعا ىلع ”هنم فاخ مهضعبف نوريثك هموصخل موصخ دل متي مل هنا لوقت الو

 ِى داهحلا داهملا اودانو ةنعالا اوقاطاو ةنسالا اوعرشف . ديلاقنلا باحصا مثو ثوروم

 ةدحاو ٍضو "هل ةقيقحلا اد دحاو لك كيلع ىف :ذ آل اك هنال دادسلاو ةقيقحلا ليس

 نواطعي و مكاو نيرا راو نودعتي و نوموقي اوراصف نومسقنم سانلاو

 نصح ءارو مث والقعنصحتف ىوقلا مهنم تنهو ىتح خيرخأ نوب وصي و ةرم نوئطخمي مثو

 ربدتةعيبطلا اوكرتوةيلكن ئسو يلكم اظن تحن يلكلا قلخلا نصح ءارو مهلقعأو ةايحلا
 اوتبثأ ذا مهنقرف نم مهاوس نم رثك أ قلخلا ةكح كلذب اوتبثأ دقو.اه.راب نذاب اهرمأ
 نم ةقرف متو مهضعب و اوداك وأ مقاولا عم اوقفتاو ايداكموا ةعيبطلا يف قلخلا ةدحو

 لوقنملاو لصأتلا لوقنملا نيب اوراح م اوماع ام اوماعو اوأر ام اوأر *اماعلا

 مهنا لا ع ”هوملعو كلذ و ايذهأ ا ل لصحتملا

 را ا! 7 لاك اعارو ناويح نم اًكشنم اناشن ا نانعلاب اوي نأ اوبلظف هنقا اوبعضت
 كلل د ناكف اهريلظن سمحت ال اولاق نيغلاو . ملا ماع يف مهماقم ةعفر , هيلا مهءامضن ا مدعل

 *اقبلا عزانت وهو أ نوراد بهذم 8 ا 0 3

 ال
 (يعببطلا ناختنالاو ءاقبلا عزانت يف )

 ىلا رظن اذا ةكردي ترأ ناسنا لك ردقيو اًدج طيسب .نوراد بهذم نا
 ا 0 هد يون ال يتلا لقعلا نيعب ابام اجزعشللا نط جنك اغلا

 نم اهءارو ام ركز مهلقع ةوقب بيغلا بجح نوقشي نيذلا كئاوأ نم بجعن



 9 ةقيقحلا

 قضي مل نأ مالكلا ةنع قاض اب الي ول نه ليتم اطرزنلا ساد 1
 ا فد بهذملا اذه تايلك نم :يش 56 ما
 زوفلاب عمطت وكلا و موقلا تالوطم ىلا د دنع نمو

 كلذ يف نكي ل ولو » يلازغلا مامالا لاق اك لوقت امناو تابقعلا ريثك اذبك قي رط يف
 رظني ل نمو رظني ل كششي ل نم ناف ًاعفن هب ىنكل ثوروملا كداتنعا يف كككشي ام الا
 ها . « ةريحلاو ىمعلا يف تب رصيد مل نمو رصبسي ل

 كر
 ( عاونالا ريغت يف )

 هدحو قولخم عون لك يومن قلخ عاونالا نا اقباس داقثعالا ناكدقل لوقت

 لك ةيلباق الوأ. لوقلا اذه مم قفنث ال ةريثك ءايشأ ءايحالا يف اوأر نييعيبطلا نأ لا
 اعبت داجلا 00 ال ةيقيقح ةبويح سيماونل 5 ا

 الا اهتياغ مهفت الو لالا يف امل ةدئاف ال ةريثك ءاضعأ دوجو ايناث . ةيعيبط سي
 0 7 يف ةدئاف تاذ ليقنسملا يف تراص ابر وأ ل 0

 بج ذم يف نوكيإ ال نأ تح دلك اذهتو تيمي اهضعي ايحالل طبارزا سومان لس
 "لك تموثرج يفو هيف نمضتي اهنم عون لك ناو ةتباث نوكت نأ يضنقي يذلا عاونالا
 تناك افر هنأ نيقتحلا ضعب نحهذ يف ماقف . لقأ الو ردك ا ةمزاللا ءاضعالا

 م ما ا وكم دحاو ردصم نم اهاكةايحالا
 دانا ماع ْق ةراجحلا فاس ند

 .ىودرتلا كرمال ضلع تادقسم_ لعمر ىلإ ةنساو لود انه ل
 ككاج ةنج عن أوم ةيماعلا تاىمالان اصقنو ديل مثلا نم ٍدئنقو كذاح رادع هلوق ل هلا

 ثيلو لوقعلا هل دعتست مل سالك ل مراشتنا نودو هنود



 ةقيقحلا "5

 يناثلا بابلا
 ِهضِيقن داسفو نوراد بهذم تود يف

 ( لوصف ةعبسو ةحابيدهفو )

 ةجابيدلا

 0 00 ل1 5 هباحصأ دايجاو نمواسو نوراد: نكهذم.دع نمل لق الأ
 بعصلا تابستسا دل كنا كدي ور . هناهرب مطاوقب هحيذو هناعإ تباعد
 نم كسنن ىلع تبجوأ ام ردت ل مأ . ةقلشلا دعب كعار لأ . نّيهب بعصلا امو
 ”01 رارللا نيسلا هيف كح دقو: نوراد يات نمط كل غاس في نيك مأ ةقفملا

 | د1 عاق هتك رتو ان ةتفن وق يأب مأ لابحلا نم و 1 ا

 00 ءاملع ثاحبا مده كل غ انك ا هلو درع هيف ىرت

 رده الا تحلا كنلكت م راكفأ تل رح ١ ديدن ارك تار قط تلال

 د انقستإلو انيورمو اسهاض ألا انمعطت ملو انعبشُمم كنا تلق مث راهنلا ضايبو ليللا
 سباسبلا تاهّرنَب سرطتل قئاقحلا تناكامف سواسولا هذه كنع عد . ًاسراق

 ”هانعم اب هيلع ىتفقو ءاقئرالاو ءوشنلا يف نوراد بهذم ةغللا ءابدا ضعب ركذ
 ا( ١ ةسسل امثل هني رمحدمب لاق . ةيغيطلاو ةيلقعلا ةلدالاب لطاب تعدم ثنا
 ارو تابثا الإ ضرف وهو  يعيبطلا باختنالا  نوراد دنع ءاتثرالاو ءوشنلا
 ةنالث يف هيلع هتاضارتعا رصح مث ( ما 000

 تامالع نم *يش هيف ربظب ل ءايحالا ن هاك نإ لس اال ص انكلرا

 نامزلا لوط ثلاث . لسلستلا بهذم يف ةمزاللا ةطسوتملا رّوصلا ركنأ اناث . جردتلا

 ثاحبالاب ضوقنملا ءاقثرالاو ءوشنلاب اهعفرأ ىلا ةايحلا روص ىندأ نم لاقثنالل مزاللا
 بهذملا اذه موصخ تاضارتعا مثأ يهو لاق اكةيجولويملا
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 تناك و لف انضرغل ةيافك ردقلا اذه يفو . نينفلا:نيذه ءاملع ىلع قم ال اك تابنلاو

 راك امبرو هل ةدئاف ال يش تانئاكلا هذه يف نوكي نا بجو امل ةدوجوم ةياغلا
 نوراد لبق ةيرثالا ءاضعالا هذهب تابنلاو ناويملا عئابط هاءاع راح كو . اضيا اًرضم
 بيطخ لك لوق ةزيهج تعطقف نوراد بهذم ربظ ىتح ىتش بهاذم اهم اوبهذو
 فرعف لاهتسالا مدعل رمض هل موزل ال وضع لكو لاهتسالاب ان مزال وضع لك نال
 مل ثيح ترمضو اههف ةمزال تناك دادجا يف ةيمان ءاضعا تناكةي رثالا ءاضعلا ل
 امو . ةرورضلل لخدلا امناو انه ةياغلل لخد الف ةيلكلاب تلاز ضعبلا يفو موزل القبي

 ءارع م ةزج يف لصاحلا ريغتلا نال دوصقم ال يرورض كلذكو هف ماظنلا نم هارن

 تناك اذاف ببسل ةجيتك ةرورضلا معن لع ءازجالا رئاس يف ريغت ههعبتي ملاعلا اذه

 ضعب عم 6-00 طاترالا قدا اهمالف هيف اهارث يذلا ماظنلا ىلع ةدوجوم ملاوعلا

 2 ما كلذ فالخ ىلع نوكت نا نكمي ال ثيحب
 ار ل ل داب هلا وكلا نكي م كلذاو ماظنلا مومعل الماش ومغتلا

 ضعبب هضعب هطاترال ةئالثلا ةنمزالا يف فلتخا ناو 5 0

 امهر الارعم ال ملاعلا ناف ءاقترالا يف لاقي كلذكو عي ةلماش ننس لع ةيوخف
 نوراد بهذم يف ررقم وه يا اذه ةعرانم يف نسمشالا كسعلتف ةرو دعا
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 انساو- تح ةعقاوو انماما ةدوجوم ءايشا نع ثحبنل لفسا ىلا

 ةوقلا ةمزالم يف انل *هتقفاوم نا لاحلاو يبه ام ”هفرعن لو ةارحلا انركذ انا اضيا لاقو
 يه ام انفّرعي نا هناكما يف ىرت اي لهو لاؤسلا اذه هل زوجت ال ةوقال ةداملاو ةداملل

 لقعلا ىلا برقا عيشم نايبب ةميبطلا ءارو ام باحصا بهاذم وا هبهذم ىلع ةايحلا
 نوكلا اذه ءايشا نع ثحبلا يف مهضرغ ناك مل ةعيبطلا ءاماع ناف نييعيبطلا نايب نم

 00000 فوتو الا فلك كلذ: نم: ميسهج نكي مل املاوحنا ةفرغمو اهضئامشخ ربزرقت
 تاذ ابك داوملا نارامتخالاب فرع دقو . اهبف لصح ام لك نع ليلعتلل ةيفاك ةرهاظ

 اهومس 0 ةكرمو طيسبلا يف ةطيسب نوكتو اف لوح ىوق وا صن اصخ
 ابها ال ةفلتحلا داوملا يف اهرهاواذ بسحب ةيويح 07 ةيةوايك -: ةراثو ةيعيبط 0

 ةداملا ناكما يف هنا كف . ةيعيبط ةقيقحلاب الكف عبطلاب ضب مع اهطض .ةفلتخ ىىّرق

 ن0 | 1) كسا ىف قاذك ةروضلا قاددج ةفلتخم ةريثك داوم ىلا لوطتلا لوألا
 صن اصخلا يف ةفلتخ ةريثك وق كاكا ةدالا مذا ةقاعتملا

 :رم تاتابنلاو تاناويحلا يف اب ضوقنُم دوصقملا ماظنلاو ةياغلا ىلا هعاملا اما

 ةرورضلا كح ؛هنومسي ايفو اهل ةدئاف ال ىتلاو ةب رثأ اهنومسي يلا ةدئازلا ءاضعالا

 1 00 قهر ةدجا في ملاوقلا ناسا ا ةدئاف ال يتلاءاضعالا لاثف

 دئاف ال كلذلو !دبا زربت الو نيكفلا نيب ام لك كلساف فنوكت هذ
 نرم ةدئافلا امه هينذا كريم نع ىنغ يف ناسالاو .اهدوجو نم ةياغلا امث

 ىلع ةردقلا نيرقلاو ةلوازملاب ناسنالا بستكا امبرو امهب ةطبترملا تالضعلا
 < راالا نيبللا ايا ليبتلا اذعن نمو +: ناوينللا نمي يف ةزهاظف 'ابتدئاف اماو اهكي رحم
 افليغو 0 وا فؤيكلا نطقت! ليلا تاناومملا مبا ايف زصبت ال .ينا

 دحأ 0 ٍ ىللخ جوزو ياما جور يتلا راقفلا تازذرتكا

 نا ىلع تاكل اغا نيزءاض نانثالا نوكي ردانلا يفو ابلاغ راض نيجولا نيذه
 امو اهل ةدئاف ال ينلخلا مسقلا يف ناتيمظع ناتدئاز هل ( نوتيباوبلاك ) يعافالا ضءب
 نادل يف دج ةزيثكا كلذ .ةلتماو: . .ةدادجا يف نيداؤجوم . انك نيفرطا ناوثا امه
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 تاذلو : هرغ لا لوك قاءاعلتم ”لك ن اكمال رونلاك يئاب ربكلاو ةيئاب ربكلاكة رارحلا
 يف هنال ناسنالاك كردت ىوقلا عيمج ابملا مجرت يتلا ةوقلا نا لوقن نا انل غوسي الف

 الب )ااخذحو وتلا ال ةوقلاودلتد املا ل.س [تااناصلا نم !هيضاام لل نوفا اما
 دجن ال دير ري اك ءايشالا يف فرصتي القاع الك ( ضرتعملا ةرضح مالك نم داقتسيي ال
 هتوقب هدارم ناك ناف . سايقلا ىلع قبطني الو هب لوقلا انل غاوسي ام ةعيبطلا يف

 يف فالخ اننيب نوكي الف ةعيبطلا اهماع يرجت يتلا نئسلا نوكلا يف ةفرصتملا ةربدملا
 كتنيحا حو اهمدارا اهديفت اذامو وه ديرب نا فاك اهنا يلا كلذ

 تانئاكلا ماظن قرختو مدهتو ينبتو برختو < يشنت نا ردقث ال اهنا يبا ةراتخم لعفت ال
 هل قبب ال ذئنيحو . نياك رق ل لب تلا طور تا

 وهو ءاش أم ايلشلف# هيف مب مف:دح ا ةعزاتن ال اذهو مسالا ىوسنسداملا هب فلاخي ام

 ةعار قفامأ ا ساسا ءاقلال اهب عرذتي يك الا ةقثملا هذه فلكتي
 يذلا لالضلا نا لاق ثيح نسمط مباو ةيسلا ندا دقلو . مالكلا ءاماعو نايدالا

 ضرتمملا ةرضح نا ىلع نفسلا ينابر لهج نم رْثك ١ اسانا قرغ مالكلا لع نع أشن
 ةبسكي ال هل سول كلذ عم وهو هيلع هتفاوي نم مهنيب دجبالو هيلا بهذ اميف درقنم

 ىنأتي فيكو ناويحلا سفن نع ناسنالا سفن لصفي نا هيلع قبب ”هنال ىرن ايف ًائيش
 يف لصفي نأ هيلع قس لب نايلجو فاير لخلف ودع نم اهلعج دقو كلذ هل

 بهذم ىلع انريخي نا هل زوجي ىتح يىلكلا دوجولا اذه يف سفن نعرسضن لك ناسنالا
 . هريغ يفوأ دوبثملا دوجولا اذه يف ميحج يف باقعو يعن يف ءازجو داعم نايدالا

 يف بهذم هينادب ال ضرتعملا ةرضح 10 يذلا عدلا اذه نا رام لل

 سيل نحنف هططش نمؤي ال ةقيقحلا ةفرعم ريغ ةياغل للعلا يف ثحابلا نا ىلع ةبارغلا
 ذا: قاطالاقاتاعف اًناهواو !راككا طبانب زناام هشادحلل للا ثمر 0

 تاخدأ قئاقح ىرخا ةهج نم هاهجو ةهج نم هعمطب تراصو ةيلوذطلا دهم يف ناك
 نع ثحبلا ديحولا انضرغ امناو . ديعولاب ةراتو دعولاب ةرات ةبهروا ةبغر هسأر يف

 طه( راالو قوق ىلا نمنعن ال ةمييلقلا 'باتك تانقيع ”لعات خس
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 000 |١١ اذخز دوضقم ماظن لع ةايثم ًالاعا#داملا يف 'لمعت ةكردم ةظقاع حز
 ةطلستم ةوقلا لعج مث نيتيلزا "اا را ا راق ا دقو نبي ع هلو ذاع
 نيتدوجوم اههلعج لوالا لوقلا يف ”هنال نيلوقلا نيب قيفوتلا حصي فيكو . ةداملا ىلع

 الو *اشن اكاهف فرصتت اهبلع ابهطلسو ةداملا ىلع ةوقلا لضف يناثلا لوقلا يفو أعم
 ءلوقيف ةوتلانوكش اضيا قبسلا ىنعم اهف ينلا ةيلعافلا ىنعم نم لوقلا اذه يف ام نخب

 اما . ةوقلاك ةيلزا ةداملا نوكت نا حصي فيكف كلذ حص اذاو ىنعملا ولو ةداملا ةقباس

 لوضفمو لضاف ممدنع اهنيب سيل ذا ةداملاو ةوقلا نسب قرف مهدنع سيلف نورداملا

 0000000001 تالق هل لحاو ةتيتملاب انيق لوعقمو لغاف وأ قويسُمو قياشو

 ةلعافلا ةوقلا لعج هنال نابدالا ءاماعو ةعيبطلا ءارو ام باحصا عم قفتم ريغ ةيثيحلا

 ةداملا يف ةوقلا هرصح عم هنال نييداملا ءاماعلا عم الو ةداملا هي ةروصحم ةلقاعلاو

 ضقانتلا نم كلذ لك يف امل مالكلا ءاملع عم الو اهبلع قبسلا ىنعم اهنمض

 00000 01 لوألا ةداملا ف ىنك كاردا تاذ ةريكذملا ةوثلا نوك اماو

 00000000010 نأ ءاذم لع يجوب اذ ةكرلا ةدالا يف يتلا نابثالا
 ةدحاولا ةمزالم نم وهي لس امىلع ةوتلاو ةداملا نيي قرف ل نك يضل دا اها كردم
 0000000 0١ اصح تاذ لوألا ةداملا نوكت نا اضيا بجوي لب ىرخالل

 بحت ال انثحب يف نحنو . مولا اذه انل زوجي ةعيبطلا داوم نعهماعن امه ءيش الو . ةكرملا
 000011 لوألا ةداملا لوبقفإاهرعاوظ ديلا اندشرت ام الو. ةعيبطلا طختن نا

 اهرهاوجيف عصو فالتخا تناك اير بابسال ةعلتخم صام روبظاو ةنلتملاوحا ىلع

 )1و لاثلاب اهع ةدلوملا تانئاكلا رئاس تافص ايف نوكت نا هنم مزاي ال ةدرفلا

 ىوتلا رئاس اهلا مجرت يلا ةوقلاو ةيلعانلا اهنم مزلي ال ةيلباتلاف . ةوقلاب اههف تناك

 اهماكمايف نكي ناو بهاذملا لك ند ةعيبطلا ءاماح مومع هيلع قفتتا ام ىلع ةكرملا ينو
 انعسي ال ”هنا الا اهريغو رونلاو ةيئاب ربكلاو ةرارحلاك ةيعيبطلا ىوقلا عيمجىلا لّوحتت نا
 نرا لوقت نا انعسي ال هنا اك ةوقلاب كلذ اهل ناك ناو رونلاك لعفلاب ةرين اهنا لوقلا
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 هلل مزل ارو !ًدج ديعي نامزلا كلذ نا الاباق نوب تم دب الو اًماع اكلت حلا
 لايجالا نم فولا كي ءيدابملا نم لقعلا يف خسر ام ةلازا نال لايجالا نم تائيم

 لاح *يش لك يف ةرفطلاو هلك كري ال ”هلك لانيال ام نا ىلع لهسلا سمالاب تسيب
 50000" ماظن هني ليحتسي مالا معلا ىلا مانلا لهجلا نم ناسنالا لاقتناف
 دب الف . ةقيقملا نم تازجعملا غلبم لهم كنظا الو تازجعملا ليبس ىلع لا ةدحاو

 هلاحك يدا كلذ نم 0 اخ ل جرد ءاقثرأ يف ”يطعبلا ريسلا نم

 ىتح نينسلا نم نييالم هل ىضتقا لب ةدحاو ةعفد نآلا وه اكدجوي ملوهف 5
 لك ينل ةديعبلا تافاسملا مطق يف هلدب ال اذكهو ةيناسنالا ىلا ناجل 0 رخ

 لبمتملا ءيطبلا ريسلا نم ةيبدالا هلاوح

 2 بابلاب قح 0

 ةراثلا هلاسو لق ركن دق هيسأ ريس دو هئلاراتتلا نضل ا
 5 لو ةلاسر أنه اهلع دودرملاو ةسورحما هدب رح ند ١16 ددعلا ين تربظ ىلا

 ١ 1/,. ددعلا يف اهلع اندر دقو روت دملا بهذملا لع اب نضرتحي اه 1 ١19
 هذه يو ةرصتخم ةلاقعب ةروكذملا ةدي رحلا نم

 س ِ
 ذر قع در

 يف ءاج ام ىلع ةسورحلا ةدي رج نم 17١١ه ددعلا يف روشنملا درلا يف ام لصحم

 . رومأ يف انفل اخو رومأ يف انقفاور هبحاص ةرضح نا نوراد بهذم ىلع رثخي باتك

 اهمف ةوقب اهنع ةلوحتمو اهنم ةنوكتم تادوجوملا ناو ةيدبا ةيلزا ةداملا نوك ىف انتفاوإ

 ني فل لش ندا قرح لا لكان اردبلا كه سام نفر كس 0
 ةوقلا نا يف انفلاخيو . هيلع مالكلا ةداعا ىلا انل ةجاح الف كلذلو ليبقلا اذه نم

 ىلع يه ناويحو تابنو دامج نم ةفاك ماسجالا يف املوحت امف ةلوحتملاو ةداملا ةسباللا

5 



 00000 1 ةةتاموكو ”ةقاركو ةتلاسو ةتشلفو هقالخا ريخف اديدج ال
 ةيعامجالا هتكيبم قلعت

 . عوجرهتجينن نوكت رييغتلا اذه نا حازملا وا دملا ليبس ىلع كمهف ىلا قبسي الو
 نيورادل تايزيلكتالا تاديسلا ىدحا تلاق اك وا ةيشحولا قالخالا ىلا ناسنالا

 آ01]00 6 للا يف ةليطنلا نايئب نضقلتي تعالملا .اذعإ اهمف ذنأتي ىئلا ةعاسلا ناد
 مويلا يهم ذا هيلع مويلا يه اّمع اهرمأ مقئسي و ةليضفلا نابنب ىوقي كلذ نم دضلاب
 00000 اأو تاوثلاب اسيط وأ :باقع نم اهو الا ناننالا. ابلضي ال ةئاغ
 ءاج ام كّدمهوي الو ) حيحصلا علا نازي لقعلا ماكحأ ةماقئسال ةيسايق ةيرارطضا
 ةرطغلاب قدص نانثا اهنم . ماسقا ةعبرا ىلا قدصلا تمسق دقو تالجلا ىدحا يف

 يذلا لولغملا ريرشلا ليضفت لّوالا ىلع ريخالا اذه ةلضفم نيدلا نم فوخلاب قدصو
 هنالجالصلاعنصي امنا يذلا ةّيرحلا قلطملا ملاصلا ىلع مديقثل رشلا لمع ىلع ردقي ال

 ” 31 ىف نحي ام تبسلا: لعلو ليضفتلا اذه اهسايق يف ّحص فيك لعأ الوز هونت
 ال1 او ليل اهأششم ناولالا ةريثكلا نادنالا"تئاصم نأ كنلع 1

 قشني داكي كاملا نوك لاح عوج رّوضتي ةيعامجالا ةئيملا 1 ممأ وه يذلا 0
 الو ) ريغصلا قوقح ريبكلا اهب مشب ي يبا عئارشلا سانلا نس لا للة لاور

 اشف الو ضعب ىلع مبضعب سانلا لماحت راك الا ملاك اخ كارد مهضعب 5

 رشبلا يب يف رشلا دازوةي رحلا ناسا رصقو ءايرلا ناسل لاطو ناسنالا عون يف بذكلا
 تافص نال ةموقم تمن اذا جوعت_ الو ءاجوع تمن اذا ميقلست ال هلا نانا

 اذاةجوعمو ةحيحصلا *يدابملاو ةيقيقحلا مولعلاب تماقئسا اذا ةوق هيف ومنت ناسنالا

 سايقلاحيحص ناك ةحيحص ناسنالا ءيدابم تناك اذاف . ةبذاكلا ءيدابملاب تجوع

 حصيرالةماسم ةيضق محلا ها يسال ينحل ناك طقس اننا كفاك نات اللد لا حيحص

 | للا نال كنت ضنقتت لوقلا اذه ةحص تلمأت دقو كب :يأكَو ..فالخ اهف

 نتراطلس وه امنا دئاسلا ناو ليلق اهناطلس قئاقحلا نا كماعل ةيعامجالا ةثيمللا حالص

 معلا ناك اذا الا نوكي ال اًنماع اًّمات احالص ةيعامجالا ةئيهلا حالص نا مثل . ماهوالا



 قرا ةقيقحلا

 ركز سروكين ابوك ل | دج حض نسانلا كولا هيلا نال ل
 اوحلصاو نيمدقالا ماهوا اهتقلتخا ينلا ةيرولبلا كالفالا مهعلاعتب اوقحس يليلغو

 ةعوفرت كاقيز هقيتسل تاوانلا انا ةاورزقو  انيملا الخلا اع ا

 يتلا هايملا لصفي ًالصاف سيل دّلملا ناو بهذ نمريماسمب ةعصرحو ضرالا قوف
 هيف حبست حيسف هءاضف يع اهناو انفالسا موت اكراجلا تحن يتلا هايملا نع داجلا قوف
 نا. قزم نظي ناك امل افالخ نمش لوح ةكرحتملا هذه انضر | مو هيادالللا مارجالا

 نئسل اهارجم تي ةعضاخ ملاوعلا ناو . اهل ةمدخ الوح رودت سمشلاو ةتباث ضرالا

 ىفخي الو . ءاوهالا نم الام بسحبو هاشت اكاهريدتو ةيفخ دب اهكسمت ةقلعم ال ةتباث
 بجو امو عناولا نم ولبس يف ضرتعا امو ءانعلا نم ميلعتلا اذه رشن ىضتقا ام كنع

 نات لك نكس ناب لئقو ناتم الايزم ويلا غلب ام غلب ىتح دابطضالا نم هي وذ لع

 ناسنالا خيرات يف ةروثلانم انا ليوا !ام كلبع ع يالو دلل مئاقلك دمقو 2

 اهصقتسي واهسيماوت اهماجتسي كالفالا ىلا هفرط لسراو دحلا دعاس نع ناسنالا رمشف

 ذل تاما ”اهواوسا اهنثكتسم وب اهززتك انتين ضرالا فروع ىلإ ل
 _ :رم اهل امو رضانعلاو داولا فرعو ءايميكلا رارسا هل تفششكناو ةعيبطلا ضماوغ
 راما تيقكت اور تاويطا هل لذوتاننلا هل نادوو.صئاسللا 7-0 مئارشلا

 اهراثأ /قةايللا لصان نع لأشق احووتنللا كئافد تورد 20

 كار.ال ىلا لضنلا اذه عجرمو كلذ نم لقاب ناسنالا لصا ةفرعم يف لضفلا امو
 ىلا « اهلا وصي لازي ال يذلاو ءامسلا نم ظباطا » ناسنالا در نيذللا نيورادو

 ديالا :كاحطا ةمايق [هيلع تماق بعذلا اذه رشقتا انور. ةعياسلا ف ىلا 7

 لع . الط تاك ناك دجمسم لكل نيهراكلا ءاطخ ناكوتات ررقملا ىلع نيظفاحلا

 ةميقلا نم هل ام اهنم نيبتي ةثادحلا نم هيلع وه ام عم بهذملا اذه راشتنا ةعرس نا

 دقو . ةيناسنالا خيرات هي ليثم الا سيل رطاوخلا يف اهراثا يتلا ةكرملاو ةحيحصلا

 هذه ريرقت ىلع رصتقت ال اهناف لبقتسملا يف ريثك *يش اهنم رظنتيو اهليعافم تربظ
 نجود اكو هاليش تي اًيرهوج ايي نافالا ريس نمط ا 0



 ةقيقحلا ل

 ريغوأ لقعال قباطم كلذ نا ملوقب نوبي رظنلا اهتلادتتس ينلا ةجحلا اذا ةميق الف

 رركت اذاو انلق . ةيسحلا نيهاربلا نم اهاوس عم ةجحلا هذه تعيس ذأ لال قرا

 سالك دنع ريصيف زئئارغلا نم هيف ودغي ىتح امنو هيلع بشلقعلا ىلع عادخمالا اذه
 وقح ما كحتسا ها كد . يحض ناك ناو ءاطخ هيلع قرشا فلاح

 000 1 ]1 لواتت لب ملح دنع فق الو هسنت لع رصتقي ال ”هنال هلاصتتسا
 ةئيهلا تراينب ضقت ىضتقا ابرو هنع جت ام لك لاصئتسا هلاصئتسا يف بلطتيف
 مناوملا نم كلذ نود ام ىني الو امان اضقن ةيعامجالا

 تدب ناو كالفالا مهممه لواطت 2كذ نيدقتم سانا مدعي ال رصع لك نا ىلع

 نيذلالاجرلا ءالؤه ل اثم داك ا وأو . تدعوا راسل مهلقع بقاثي نوريسلاو

 ىلع رصتتتتف ماقلا انب قاضل *اضيب 1 ا خيرات يف مل قا ع لك يف اوماق

 ذا ا ةئيهلا و مهعلاعتب اوبلق نيذلا مه مهالعأو الضف مهعسوأو القع مهامسا

 الو اديلقت نيمرتخم ريغ ةقيقحلا ضرا ىلا هودرو لايخلا ءامس نم ناسنالا اورجز

 فرفع هلا ملل ةياغ لولا ولاا ذلا ملل نيد الو علا اللا ' داو لاو ىيفار

 ملعلا ءامس ىلا لهجلا ضيضح نم هايأ مهضاهماب هتاليو ليلقتو ناسنالا بئاصم

 عبارلا لصفلا

 (ناسنإلا ةفرعم لصا يف )

 باساأ معا تناك ةليرط نام هناا ن انناالا ةفاقت يلا ماهوالا ن 5 نا

 1 امنا ضرالا يف ميدقلا ”هداقتعا لوا امهو نيميظع نينثا ٍهئانع يعاودو .هئاقش

 نم قلاخلا هطصاف يوامس لصا نم د ةفسعن 2 ا ناو كالؤالا 0

 ريغو روظنم نم يش لك هل قلخ امناو هضرا قيض هنكساو ( اذالو ) هنانج حيسف
 . ةسايسلاو تاداعلاو قالخالا يف :راسنالا أشن نيداقتعالا نيذه ىلعو . روظنم

 15 ناننالا هداخ يذلا ميظعلا ناينبلا ضاقتنا ”هنم مزلي نينكرلا نيه ضوقتق



 "/ ةقيقملا

 ضقانتلا اذه لك قي فيك ةبارذلل ايف . ةدحاو نئسو مولعم ماظن ىلع اهسفن نم ًةلارعا

 عناق ٍضئرع هب تناو كمالك يف

 لالض نم نمأم يف امهحاص نوكي نا يضتقي ال نهذلا ةدحو ءاكذلا نا ىلع
 اهملع سسؤملا +ىدامملا - عكار هثوق بسحب ىف ون اعمل يف فرص. لقعلالب راكفالا

 ةوق يف الو هراكفا ىرجم يف لب لتعلا ةوق يفرثؤت ال ؛ىدانملاف . ةدساف وأ ةحيحص

 بهذ» لكي فو رصع لكيفف . اهءدعو ٍدماكحا ةحص يف لب ةيلقعلا ةلدالا رطابنتسا
 0 ةعسو نهذلا ةدحو * ءاك ذلا نم مم مل نامزلا. دارفأ نم نودودعم لاجر م 8

 يف ريسي لقحلاف . بهاذملاو ءا را يف مهنيانلا ىده ىلع مهعيج نوكي نا حصب

 غينيو ةدشاف وا تناك ةحيحص اهف ا يلا *ىدايملاىلع ومنيو 0

 سانا نع أشن ملاعلا يف راكفالا لالض ناك اذا ورغ الف ءاكذلا نم هل ام بسحب هيف
 قاحملا قيرعلا ةوق يديدش مالكلا بيلاسا يف نئفتلا يريثك نهذلا يدقوتم
 لضابط تع ال ما لالا نو ءاكح الانف ءاطخلا يريثك اوناك ناو
 نم هارت اب مهتلداجمب ال لبق ال ل ا -اس نم اط ربظي ام

 0 ىلا ءئداملا ترقاو ءىدانملاريغ آلا راكف الا ىرجم امج الو 0 1

 رابتخالا قف
 اهوابق انءابا ناةجح دالوالا لعفي اك انئاب ١ ءارآ لوبق يغبني ال ءاكسحلا دحا 0

 ءاطخلا ماكحتساو ولقع عادخمال انيس ناك نوكلا ثداومل ناسنالا لهج نا لوقنو
 ديد نكت يث 0 00 لياق نإك نم ناف . هيف ماه والا لات نكت نم

 اكرمقلا ىلا هدي دميف منيعب هارب ام هيدبب لوانتي نا لواحي يذلا لفطلاك هيف مموتلا

 زاكم الا ! دامزلا فرضت كيش الولاطتل نفل تاق لعبالو هيف ىلا اهدع
 زئاس .اهملغ سنقو زابتخالاب ةبنتقكم لب:ةيلصا ةتسسيل 'لقعلا ىف ةفرتملا مانهفأ - ةيرجتلا

 ناسنالا فراعم عيمج نا تباع اذاو . ساوملا رئاس نع ةرداضصلا ناسنالا فراعم
 لقعلا نك اذاو تن هليحو الم 1مم ةناكفل نا تكيس

 ةلهو لوالو لاوحالا لكك 0 اكتءايشالا هنيبت مدعل عادخالل ص مناك اسفكم



 ةقيقمل 0
 ا راك ىرشا بابسا نع ةلضاطلاو ميقالاو 5 نم مسجلا يف ةضراعلا
 دايدزاو دللا ققشتو ناولالا يف اك ةيرهوج ريصتو يعيبطلا ب 0 ةنارولاب لقتنت

 اللا فلي الاه كلذ ضو ةلقعلا لاماللاو ضارمالاو مباصالا ددع

 0000 0 اثرت ةيطلا ىف دجوب ةنالا» كلوق كلذ“ يام برغاو
 الا عادبالاو ديلوتلا ةوق اف ةعيبطلا ناب انه فرتمت تناف « ةعداب ةدلوم لاوحالا
 اذه كل زاج فيك بجعلل ايف . دوجولا عداب نم اههف ةعدوم ةوقلا هذه لمجت كنا
 00000 السلا ةدالا نا لوا تعز كناف. ضقاتتلا نم هيفا تيأر:امأ لوقلا

 ا انآ 2 ٠ ىئرلا كاردالا نم ناسنالا ينام ىلكلا كاردالا نم اذ نيكي
 بجي الو هيف كلذ انل ربظي مل ناو ناسن الك كردت 1 ا ا

 0 وكت نا ملي ال طئاسبلا نا كل انبب وعلا هناف سوسحلا ىلع داهتعالا

 اهغواب دنع اهف روبل ةاباق تناك ناو تاك ل فلا ىوقلاو صئاصخلا سفن

 000000 1 ف ةاءاتلا ىوتلا تسيل ظئانسلا ىف ةلعانلا ئؤتلا ًذاف.تلق اهنلبم

 يونعملا دوجولا يا رخآ ليلعتب انل تئج مث . بارطضالا _:رم لوقلا اذه يف ام
 "ل ام تيأر دقو ةرملا هذه هيلا بهذت يذلا بهذملا هنا ان تلقو يداملا دوجولاو

 ةدلوم ةوق ةعيبطلا يف نا » دع د 1 كود نإ تنباع ةميقلا نم

 قرغلاو يئاذلا ديلوتلا اهل "تبثأ يأ نويداملا اهلهتبثي اماهل ”تبثا ةقيشات اهمفز# ةنذزف
 دوجولا عداب نم اهنف ةعدوم لب اهف ةيلصا تسيل كدنع ةوقلا هذه نا مهميب و كنيب

 ديلوالا ةوق كتايثا دعب كياع ىفخي ال اك هنال اهمبفانا ردقا مل ةريخالا ةرابعلا هذهو

 روط قوف ولعت يلا لئالا نم كلذ لعاو ةعدوم اهنا ىلع كليلد ام رك ذت مل ةعيبطلل
 ال اناث يجتالاو ماهالا قيرط علا يف نيخسارلا لا اهلح ءطمب مل تلاد لقعلا
 رعقملا مالكلاو ةفوجلا ظانلالاب عانتقالاو زومرلا لح يل طعي مل هناذ مهنا 0

 نييداملا ةعيبط ىلع هتطرتشا ام كتعيبطىلع لكئليح طرخشت مل كنا باجعلا بجعلا نمو

 الا اهني قرف ال هنا مم اهنف يف ها اناس 1 اظط  ةويرع م
 لمعت اهنم ةدحاو كيس اماو . دوجولا عداب 1 لو الإ ةكررطلا تيعت قد



 1 ةقيقحلا

 والان اكل كلذ اح ولو ::تايلكلا نم هيلع تترت امو اهزثكأأ نع قدمت ام ىن هن
 يذلا ءلا اياضق نم يش عم قفتت داكت ال اهناف اهرساب نيب رظنلا تايلك طقست نا

 اهل نادولعلا 5 مو ديدش عازن يف هطول اهانأو و . مريس يف هر لال

 يبتوتاد نال ا اقلالازو قابلا اوفر عتم كلا لقت انآ ارا مزتلتف . ةدحاو ةرم الو

 ةلاتسا سم الز املا للري انك 1ذاؤ# نابغ اا ويل 5 ةمنساو كلغ لعل

 انك نا نقلا قفأ لئاسم ردع .كابسا ليم اكو بيطاتلاةلاخ ع ا
 ىلع هسيقت نا ةكحلا نم مأ ةعيبطلا قوف ام ىوق لوهجلا اذهل لحتنت نا ىلع انلهج
 ءاضعالاب كرا لع كانو يطل رسال فنك ناي وبا اي نيو اك

 باابسالا [تقرعو اه دوجو نرقت دق كلذ نم *يق يف تدل اهددصب نك ىلا ةب زال
 تبثتو دصقلا يفنتو ةياغلاضقنت يهو اهضماغ ”لقو اهرعا حضوو اهنم ركل هللا

 ناويحلاو ناسنالا نيب هبسنلا هله تدعب اعرو . ناويحلا رئاسو ناسنالا نيب ىبرقلا

 هب مهماعا هنع مهدعباو هلصا ةفرعمب مهلهجا هيلا مهب رقا ناكف لهملاب تب رقو ملعلاب
 دقو » كلوقب هضقن لواح تناو:نوزاد::كهذم كيتا كنا بلا 7

 مللاقالاو ةيوهالاو ثداوحلاو فورظلا نم ةدافتسم ةيعيبط تاتلف رومالا هذه 9
 عاونالاب نئاك كراصنا بهذمو كبهذم ىلع قلخلا نا كيلع نيالا « اهوحو

 ال : ةمزاللا ءاضعالا ىلع عون لكل اتشا ًايناثو عاونالا توبث هر

 ةنققطتمو وكلا ةلباق ةموثرج يف رصتخم يصوصخ قلخ عون لك نال . را

 هيفا ةذاياز وا ناضق تود حم قادل ىف نوكيكذاد ةلاوأ ةيرغوتلا كاتم

 هذه يب اعم ناىلع . هيف ةكحال لمع لك نع ميكحلا عئاصلا هزنت دقو ةكحلا امهابأت
 ب ىف رخلا 1 ربظي اكل سلستملا نيوكتلا ةبسنب ةرهاظ ةيرئالا ءاضعالا
 مذه ةلاحلاو هعس الف اقيقد ا اًراظن ابتالك ىلا طقم: لخنا ىا:تاقلاو نارا

 ام رئاسو لشلستلاو ةبارقلاو ةديدشلا ةبسنلا نم تانيابتلاو عاونالا نيب ام 2

 هر ان نو ةنم احاخ معانتقا قياس نوكي نا لإ نوراد ننس فورا وه

 ءانشالا ا لهن كمزاي هنال ديدس ريغ « ةيضرع روما اهنامجب و » كلوقو



 00 . 1 استلم
 0000 0 ساالاو جنا اهروضتت ها ةوتأاب 2 انلوق ىف ةوقلا "تالف ادق نوكت
 دحاو *ىش نييداملا فرع يف ةداملاو ةوتلا نا كانفرع نا دعب امس الو كلذ بجو ام

 00000 ل داك ةيدام تاريقت ىوس تسيل. ىوقلا وأ تانلظلاو ا هاوظلاو
 فرعن انسل ةفورعملا ةيئاب ربكلا ىهاوظلا عيمج صخل يف "هناف . يبنأي امم اضيا حضن
 00000000 001 ةيديملا داوللا هازحا قدا: طرتقت لع لدتا آل "ةدحناو ةرهاظ
 ١ ديجتي ىتح رصقي كلسلا اذه ىرن نيتالبلا نم كلس يف نديل ةنينق لوم انقلطا
 000005 صامرلا نم اكس ف لصح كلذكو هئازجا قدا ف ريغت لوضحل
 ا 0001 20!لامعالا يف ةامعتنملا ةينانعملا كالسالا زئئاسو .: اضع اهضعن طغبضي

 مصقلا ةلهسريصت دقو بلصتت دقف اهئازجا يف يرهوج ريغت لصحي كلذ يف اهلامتسأ

 "00 دكا نا ايضق نا دالوفلاو ديدحلا ةنورم قري نتيطاتخملا ىرجم كلذكو
 يت لبسي اك ماجالا يف ىوقا راس انا لق اذكهو . طنغمت اذا موقتي مق نم
 اليلحت ثدحت دق اتم اولا ف توصلا همن يتلا تاجوقلاكةيكيناكيلا ىوقلا ناف

 ال اك
 ماع يف حيحصلاو ) ناويللا ضعب يف دئاوزلا دوجو نا » انيلع اًدر كلوق الز

 دصقلا ديررت كلعلو ) ماظتنالا مدع 'هنم مزلي ال اهل موزل ال يتلا ( تابنلا» تراويحلا

 مدقت كك قيقح ال ةيسن ىما اندنع ماظناللاو ةظفللا هذه انثج انا نال انالاةياعلاو

 كردا امبرو 2يش لكتب ًاماع طيحب نا ناسنالا ناكما مدعل يلوا (اةقيانلا اتلاقما ف

 نوعدي ال تابنلاو ناويخلا عئابط ءاملع نا بيجت كلذ ىلعف « نحن هكردن ملام فلخلا

 000001 م لك لب ةنسالكو نوني نولاذب ال مث لب *يش لك معاون مهن
 كوبل يو ةيفالخلا لئاسملا نس هنوحرطي “ هنوتش تا ةفورعم ريغ ٠-5

 ٍلجنت ىتح ”هنوجلاعي نولازي ال يعيبطلا ةيبس معي ال ام نا الا . مدنع ليلقلا ددعلاب
 ا الا ءارو ام ىلإ الاح ميفنورتطي الف ريقتتلاو كيقنثلا ديجي ميف ةقيقحلا

 مثو ءيش لكل ببس دوجو مهبلع بعصي ال نيذلا نويرظنلا ةفسالفلا انتداس افازج
 يضتقي ال ءايشالا تادرفم ضعبي اماع ةطاحالا مدع نا ىلع . نوجا ملايخ ءامس يف



 كيلقلا 3 يا

 كرش اد ةياالل ولا اانكعو :ةضادلاو ةيذاللا ل غو نورت را لس ١ ل

 وأ بوغرحو ضغبم وأ بويحمو مفاد وأ بذاج نيينع» دحا ىلع تلد اهطيسب ىلا

 ا الازم 1 تاكرح مح لع كلذ ةروص هزتو هو كم واق لوبتعو بوه رع

 يثلاكلذ داعبا هتلواحم ىلع اهلكل دت يش نم هركنملا ناويحلا وا ناسنالا تاكرح
 ماب هنا ةضرترس م ات تحل ذل

 يقلع ةلالدلا يف تاكرملاك تاغللا ناف تاغللا قاب كل ذكن نك تكول
 تارا غربال ؛ 38 : اعمل !دوجوك 7-2 ناياو نارا .ىف ةؤويلوم تاكوناك ضاق

 نا نافل هناك يقاس لاهتك او يناعملا عاستال ناسنالا يف عسوا
 تاكززاللا ناس لع يسشزت اك اهنناضو ظطاقلالا لت ةموتسوم.يناثملا سار رظلا نك
 "هل كلوبقو « الاد ةظفاب الثم ةيبرعلا ةغللا يف اهنعربمت كتمجن ءيتلل :كتءابايناق
 ىنعمىلع ةلادلا تاكرملا نم نيتظفللا نيتاه ظنل يف ام ىنخي الو . « منو يأ » ءظفلب

 تكظفلب و ديعتلا تامالع لكنا تاكيخ لوا اللد تا كناق اهنم 4

 تاغالا رئاس يف ظافلالا رئاس .كلذ لع نسق سي رعا) تانغ 01 مند يأ (2

 لب نيتطيسبلا نيتظفالا نيتاه يف اك ةحضاوو ةطيسب اعاد نوكت ال ةنالدلا هذه نا ألا

 امي لياتخ باتنازارف كااجاع وو ابكرتو قاملل عوتت ردقب 557 عونتت

 عوضوملا يف ناك برو لوقا . يلكلا قيقدتلا دنع الآ ب ددلااهدعت كا[دورط ال قع

 هيف ضوخلا بحي نم دنع ةياغال ذيذلو |ًالج قيقد ثحبم

 تنال دكلا

 د - : 1

 ماسجالا يف 2 ةدوجوملا تائصلا نا 0( انلوق ىف لع ضارععالا 0 فيك ل الو

 اهدوجو مزلتي ١ ال ةوقلاب اهمف اهدوجوو ةطيسلا ةداملا ثةوقلاب ةدوجوم ةكرملا

 اا ى» مهسقنأ نييعيبطلا يأرل ضقانمو عبشم ريغ كلذ نا » كلوقب « لعقفلاب

00 



 ةقيقملا ل
 "00 0 انوع تايبملاو باسالا لك هيلا بانت ام درأت ىف ايش ديقت ال وهو

 ركتت مل تناو قلطمال يبسن انه قبسلاف . رخآ *يشل لولعم سفن وهف *يشل ةلع اهنم
 ا ]الع شرقا اهرو.» هانعم اب كبف لع تكردتسا ثيح كلذ انيلع

 كنافرع دعب هيلع كداهعا كيلع ركن نحن امناو « غامدلا يف ةداملا ريثأت نية
 نع ةرداصو ةبستكم لب ةب زي رغ تسيل لقعلا يف يباعملا ناب انعم لسن انه تناف كلذ

 01| نإ الل لوقت نعيتف كلذ يف كش ىبدا كدنع ناك ناو .نساومل +1 ةطساوب ةداملا

 ةروصلا مسترت اك غامدلا يف ةمسترملا ةداملا ةروص وهوا اًنيدام اة ب يللا

 نا ناسنالا ركتني ملو ىنعم ناسنالا لقع يف هل نكي مل نيعلا الول رونلاف . ةارملا يف

 ناكل قلطملا دوجولا ىلع سايقلا اذه حصولو . هيلع لدت ةظفل وا ةمالع هل عضي
 000 10 تل نم ةنما قبسأ اهعال لقعلا يف اهانعم لبق ةداملا نيتمت نا:للوال
 0001 اذ| اأو اكيسن ' ىنفملا لع ةداملا ةيقبساك لظفللا' لع ىنمملا ةيقبساف - ”ىبسنلا
 |0000 1١ لد ةكردت ام ىمملاب دضقي الو: اهاتعم نع لفتت ال ةداملق ةقيقملا
 اهانعمب ةلصتم رونلا ةداف كلذ عمو ملقع يف ىنعم هل فرعي الو هروصتي ال وهف رونلا
 ل ىنعملا دوجو مدعو ٠ أممف ىنعملا دوجو اهنع خلسي الا ع الإ كار ذا مدعو

 ظافلالاف انل ةجح وهف انيلع ةجح روكي نا نع اضوع فورملا يأ هلفنل ناكرا
 0000 ةارأا اولا نأ اك ةحيرص ةلالد اهفورخ اهيلع لات ال ينامم لع لدت
 ااا 00 اذه كاتف.. ةحضاوا ةلالد اهرضانع: اهلغ لدت ال ٍصئاضخ تاذ

 دسللا تاكرح لك لوانتت لب طقف-ظانلالا ىلبع رصتقت ال يناعملا ىلع ةلالدلا نا

 راعألا ادعو. توص اهل عمسي ال يب هاا ايندلا تاناويحلا يف اهلع 0

 تاكرح يه يتلا ظافلالاب يناعملا ءادبا نم معا تاغللافتاغالا ليبق نم تاكرحلا نوكت

 تاكرح اهقفارتو نيتفشلاو ناسللاو قلحلا ءاضعا اهعيطقت يف كرشي ةيتوص ةيصوصخ
 . رخآلا ضعبلا يف كنع ىنو ضعبلا يف كل رهظت دسجلا ءاضعا رئاس يف اهل ةقفاوم

 براقت ىلع كلدي ام ةطاسبلا نم اههف تيأر ىناعملا هذه ةقيقح يف تعسوت اذاو لوقا
 ىلع تلد اهطيس ىلا تال> اذا ةداما تاغص ناف . ابلصا ةدحوو ةعيبطلا يف ءايشالا



 نزح ةقيقحلا

 .ةمازب رع كر تغافاةنا:قروكت :تنذاك تفل قمل قك خلو نادرا! فيا رات
 رودلا اذه يف هنا مهماف كقو . هلع نم لولعم لكل دب ال هنا يش ىربكلا مهتجحو

 ل ل دوجولا لوصح اسف نوثش ةطقن دنع فوقولا نم ءمهادب ال لملشلا

 هوو رايتخالاب ةدب وما ةيعيبطلا ةناعجلا دح دنع هيف اوس نا نضر مهنا

 نفث . ناهربلا مهصقنو ليلدلا مهماف وأو ةعيبطلا ءاووااماقلا وهب نورفطي سوسحملل

 . اهاوق نع لصفنت ال ةداملا نا لاحلاو ةداملا ع نع ةدرجم دجوت دق ةوقلا نا اوفرع قل

 لالضلا اذه: نم دشأ لالض لهو يش د يس دوحو قيدصتلا تراك فك م |

 داتحلالا قت الواتس اق آل ليحتسم رعا مدعلا نم 7 نك ا

 امد ع أذهو ريغتت ال دوجولا عا ةداملانا ةرفلا *ىمهق . اطىنعمال ةظفل مدعلاو

 الو قلدنا كلنقاال نانإلا زانتعاب :اهندوجو ةنكملا الي ةعديم ةوقأ دوج ءانط تاق 00
 ةلاح ينو لمع الب _:رامزلا نم ةدم اهءاتب يضتقي كلذ نال قلخلا لبق ال . هدعب

 اذه نال دعب الو . ديدس ريغ اذهو اضيا ةنك اسلاو اهل ةروصاللا ةداملا ماما نوكسلا
 اهدعب الو ءايشالا لبق دجوت نا ردقت ال ةعدبملا ةوقلا تناكاذاف . نالطبلا رهاظ

 ملاعلا نا كشالف ةدامالب ةوق الو ةوق الب ةدام نكت مل اذاو رثدت ال ةداملا تناك اذاو
 عدني مل رثدي ملامو الصفن نكي ل لصفني الاف ميدلق

 يناثلا لصنلا

 ) يداملا دو+ولاو يوذعملا دوجولا يف

 يداملا دوجولاو قب اعلا يونعملا دوحولل هال يذلا لخأ انلالاو ف أملا لثم و

 حرشلا باهسأ' نع هر كتف ا ةطسفسلا ٠ نه هيفو كباس ريغ لوقف قوسملا

 دوجولا 00 كير ثتسانو كيلع كيلع وع الك ةيشن ظنفللا ىلع ىنعملا ةيقبسا نال . هيلع

 : ا موعي لثملا اذه ريغ 1 يأف :كلاو ةقلطم ةيقيسأ يدا املا دوجولا لع يونعملا



 ةقيوحلا 17

 0000 لانا: !اديذج الوع اهف لخت ابنا الااببيلت هبت ةذاملا يفا ةوقلاق! :نوكملا
 مسجلا قئاقد ةلاح رييغتب ربظنف جيبم امناو مهوتي ابر يلا م

 يف ةصاخ ةعمجتم تا للفم بوضق ىف. نعو ديدملا ءادجاب ةلصتم ىهف هيف ةجيبملا

 تالق دق يكوواب مق راع ال يذلا ناكل

 انيأر يتلا ماسجالا الو ديدحلا الب ةيسيطانغم وا ةيئاب 0 ادا رورطتل

 ”ةينلباب يعش رهوملا اهعاضواوةلداتملا | مسن ىت ولا ءانجالا ضبا ضرغنلو اهمف اههرهاوظ

 00 1 كا يوت هله ةلاخلاو قي الف تل كارلا ضارلللا ابابا

 و "هال 001 ة صوصخ نهاوظ ةلج هي كلت امناو هسفن دح هل ىنعم ال لعو هل

 نا ”هدحو درجتلا ةطساوب انمطتسا الو ةيئاب ربك نكي ل بربكتت نال ةلباق كازجا نكت
 ةاهسملا ماسجالا لكف.هازجالا هذه الو دوجو اهلنكي ملو اهروصتننا وا اثيش اهنع

 0000 1| 2 كسلا اهريغو ةيسيطانغملاو زوتلاو. ةيئابريكلاو:ةرارطاك نزولا ةعدع

 توصلاو رونلاو ةرارحلاف اهم ةداملا ةلْوملا قئاقدلا عضو يف تاريغت يا ةيدام تاريغت

 ا” هاوإدلاو . ريخالاا في ةيجوعو .نيلوالا يفا ةيجاجترا :تازازتحاب يه امنا

 فّرع كلذ لجالو . ةدرفلا اهرهاوجو ةداملا ء ءادحا يفةَّسبسن تاريغتب 2 : ةيسيطانغملاو

 تاالاح رم ةلاح يه وا ةكرملا يم:وا ةداملا صئاصخ نم ةصاخ اهماب ةوقلا غاملعلا
 00000 11 را رصلا .ليحتسم هنا اا ةداماالب :ةوقلا كازدا ليتني هئاو ةداملا

 ا 0 ةيلضع ةئيل الب ةيضابقنا ةوقب وا ةدغالب ةزرفم ةوقب لوقلا وا غامد

 ماسجالا 2 ا يلا تاريغتلا .ىوس ةوق دوجو لع انلدب نا ةنمزالا نم نامز يف

 قلطي ةقلئخم ءامساب ةامسملاو اههسن بسح ةبتراا تاريغتلا هذه ىلعو . انساوح ةطساوب

 امه . ةظفللا هذبب دارملا ىنعملا مهغل ةطساولا هذه ىوس سيلو . « ةوقلا » سنجلا مسا

 رتل راد مال دعللا ان 2 ا ةيحشل اذا[
 يف نودنتسي ال يش ال نم ملاعلا تعدبا ةوق دوجوب نولوقي نيذلا نا كش ال

 تن فوج يف معلا عبتل ينلا ةيلمعلا ةفسلفلاو ةيعيبطلا مولعلا نم :يبث ىلا اذه ملوق

 ناصقن 0 ةموهوم ةفسلفل اًدايقنا كلذ نولعفي امنأو هريغتب راكف الا ريغ عم
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 لقملا نا كلنم !"داقتعا شوسحلا ىلا دانئسالا نودب :ةعيبطلا يف.كثحبف . فئاظإلاو
 مهو يأو و ةداملا نم مرش الخ لئاسملا >وع ل كا رس

 كفذرع يف دوجيولا. نا ان 'تلقو لوالا كبهذم ريغ يبهذمباةرألا هذه انتج ذقن

 قوات يدامو قلاخ يونعم ىرخأ ةرابعب و . قوبسم يدامو قباس يونعم ناعوت
 نئايقلا:اذع مونل نش رعت نان بقو ..احل ةعوضوملا ةظانلالاو نانا لت ت2
 يش طسب نم - ةداملا مدق نع نالا تلدع دقو - ان دي ال هداسف هجو نيستو

 يداملا دوجولاو يونعملا دوجولا ىلع مالكلل ادع ”هلعجم ةوقلاو ةداملا نع لعب امع

 ايل
 ةجيننلاهذه ىلا ةيعيبطلا رومالا يف لصوت دق علا نا كفرعن نا ىلا انب ةجاح ال

 ةدامب انفرعت نا عيطتست كنظا الو . ةتبلا نالصفنت ال ةداملاو ةوقلا نا : يو ىربكلا
 ةوقلاق. ةداملك نع ةدرجم ةكرح وا ةوق انل نيبنتنا عمطت وا ةكرح وأ ةوق لك نع ةدرجم

 . ىرخالا نودب ةدحاولا كردت الف ةوقلاب الا فرعت ال ةداملاو ةداملاب الا فرعت ال

 بذجلا ينوق طاب نم يا ةوقلك نم ةيلاخ اهنم مسجلا بكرملا قئاقدلا قدا رّوصتتل
 تلاز دق ةفلالا ىوق نا ضرتفنلو ماسجالا روص فاؤيرو اهظفحب لفكتي يذلا مفدلاو

 . كردي الو هل ةروص ال مدع يف ةداملا لخدت نا مزاي الأ . ةجيتنلانوكت نا يغبني اذاف
 ةرات هيف ةوقلا لعفب ربظي امنا وهف ةوق الب !درف !رهوج ةعيبطلا ملاع يف فرعن الانا ىلع
 ام قوخأو ةباشتم ارجل قئااكلولا ةنواو .ئرخ ا ةرونع لعارر طر 207

 ةيلوا ةدام انروصت اذا اناف ةوق الب ةداملا روصتي نا لقعلا عيطتسي الو . ةنيابتم ءازجا

 ىثالتن ارناف اللاو عفدلاو تدلتا لعف تدل اهقئاقد ا دب الف تناك اهم

 انهذ
 وأ و رقما نمت فاك 1ك لالالالا غراف ةكانولب ةرد لوقا كا

 لكفا ةداللب ةزيقتللا ةهنقلا وت الكا يلا 96 الف ةداملاب الا ربظت نا ردقن ال ةوقلا

 ةلاح يف يان اهيذ ةسجاع نوكتف نبطن ال قانا ًالاااك رحوس ايكدةقاك جالا تح

 كنايلا اكو (يف دكا ركل 1(
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 لوالا لصفلا
 ) ةوقلاو ةداملا يف )

 لءاعلاو يضايرلا ب بساحلاو يعيبطلا | ماعلا نا

 اماواو أه حصناو 2 م ييناكمملا

 حالا ل15 قحفأو ةجح تيئاوأبولسا
 قطنملا توا لاو ينوهاللا ملاعلاو يوغللا

 ا ااا هن النيمالكلا لدحلا ءانلع 1

 هبوقلاو ةطلاغملا لبقي ال يذلا يضايرلا يعيبطل

 هبايساب لادجلا بلاطلا هباوبانم لازم 1 30 لخادلا فوسليفلا اهيا تن اا

 كاضف كلف الو كردق لج نم. ىلع تطقس دقل ًابحرمو كب الهسو الهاف

 موقي لوقعملا نا معزب نم نأش رارق كل رقي الو لاح ىلع تبثت ال كارا يل ام نككو
 تطل“ ١ نم دلع تين ا 0 ادم ىلع انتقفاو . سوسحملا نودب

 كلوقي رثستلا تلواحو هنع تلدع كلذ دانقا .كل نيت الو امتلخ مث ةمي دق ةداملا

 انل حرصف . تركذ ام ريغ وه كبهذم ناو ”ةيقيقح ال ةيضارغقا انل كتقفاوم نا
 سايقا ايف بارطضالا بجو ءىدامملا يف ددرتلا ناإعت اإل كلملأ دمتعت ٍدبم يأ لع

 راكفالا حانج ىلع ريطت ىتح سوسحملا ىلع ةهنه رقت ذل فتان ءاكتنالا يد اتلاو

 ةب رظنلا ةفسلفلا قياضم يف هد يح ةياععلا 00 الو لاخلا ءالك 2

 ال 201 للا ةدحب كل ةيروصام الآ سسانق ريغ لغ و ٍلدبم ريغ ىلع جتتتست

 يف كتعباتم ينكعي الو مهب ليل يف ءاوشع طبخ ةؤوصلا زها لغ كحلا نأ ىنختالو
 0011 لح ناو ةسسن ىو ةياذهلا قيرظب الاهتف كواسلا 'نكع ال يذلا: هيتلا اذه
 نم يعم تعجر ام الا . للعلا ليبس يعم تكلس اذا كتعباتم يننكمي اهناو متت ال اهنكك
 ا كالا ةرتاد ىلا ةيرظنلا كتمشلق ءاضف نمو سونا ضرا ىلا كنيغ ءايم

 لهاستو الي وط رظنلاققدف ةيزيرغلا كراكماو ةرحلا كتداراو درجلا كلقع كنعدخبالو
 ءاضعالا رئادك بستكمو ةداملا لاوحال عضاخ كلذك هنظن ام نا رتتًاليلق



 5 1/ ةقيقحلا

 والا كلابلا
 رظنلا ءايلد تقرا هل 2

 لوصف ةعبراو ةجابيد هيفو
 سس دييتج ويا »ارسم

 ةجابيدلا
 ٌرارطضا ما ريسملا اذ تيوتا ارا كنا اقفال
 اراها كلتا انناما وفا 22 ىف ان ناك

 امو كيروراد بهذم ىلع مالكلا يف مهتاقبط را ضاخ دقل

 ”لض نم طبخت هيف طبخت ليل بطاح نف .رثخب حرش يف اك ج اتنلا نم هيلع بترتي
 بيددانمو . ءارغالاو طخستلا يف غلاب و ءارهلا لوقلا نم رثك اف ليلدلا هناخو ليبسلا
 ال ملاع نمو . ملقنب كسنملا هلق كيشرتسملا فيشياعلا رن سلا رش 5 0

 م نافنذ قتلا لك سيكو قيقدلا ت ثحللا هيف ثحب 6 ريسل

 ءورضب ذو صتسا نمل كلناس كارت سايل ل لا ل

 مان'الا ىلع اهم شيم ةوانغلا تاياغ نم ةعوطقم ةواره داقتم 0 اذا كن اهرب

 ةيضقب تئج كنا ولو مامن الكس انلا ىرت نا تدوعت دف ورغ الو مانغالا يعارك
 ةيمح كادودز تلج كنكل اهردش كرد تفرعو اه لب كنس اة 0

 لادحلا 00 يل لبق الو لاؤنلا اذه لزانب نم نا 2 2 كلثم ماقم يف

 هيابذ (تفاع أ نام | لد ,ممطم نع سفنلا تاعارت

 راك نايبص ةلاجر سهدل اًنبت



 ةقيقملا 5

 ا ةعرطلا 0

 هيلع ضارتعالل مهضعب رداب ىتح رشن نا نوراد بهذم ين ري باتك ثبلام
 صقان بهذملا اذه نا ابق لاق ةسورحلا ةدب رج نم ١١17٠ ددعلايف ترشن ةلاقميف

 قافو ةطقن ىلا هاياولصن انلع لادملاناديميف هعم لواجتت نا انيلا بلطو تايلكلا يف

 ا الإ كلذ انرطضاق رظنلا لهاو بهذملا اذه تاحصا.نيب قيفوتلا اهفنوكي
 هذه ني لوألا بايلاباهانتملاو ةروك ذملا ةدب ركل نم 1:17 ددعلايفترشن ةرصتخمة لاق
 000000 0 |17 ةديب ةلاتلا هذه تناك الو « دز لع دو 9 ناونع تحن ةلاسرلا
 لوصا ىلع ريكتلا اهنف ددش ةروكذملا ةدي رملا نم 1107 ددعلا يف ةيناث ةلاقم رشن ”هاغتبا
 أه 0 دار ضع 000 ا ا اذه

 اذه ناكمال 0و هنا آد دقو ءاقترالاو را 200 00 53 انغانم

 ام لكّلع درلا يف انعرش انك دقو .ماوعلا لصا يف ةيداملا ةفسلفلا مئاعدل ضقان بهذملا

 فوسأملا ربالا انقيدص ىلع أرط ىتح اعابت ترشن تالاقم يف ةروك ذملاةدي رجلا يف مدقت
 ناسنا اهنم لسي ال يلا مايالابئاونو ناثدحلا فورصنم ةدي رجلا هذه بحاص هيلع

 اا 122 لجأ ىلا انرطضاو ىهدلا نم اتيح باجيتحالا ىلا اهرطضا ام

 0 تأ نأب ىف ا ةماخ ل اما

 هدا ىف اريحا ”اانرب ىح سيش *الا مات ريغ فيلأتلا مات درلا اذه لاز مف

 ناسلل اال كانددع اه ةمطاتلا نيهاربلا نم اهانمضو د ىتلا ةلاسرلا

 ماقملا اذه يف مارملاب أيفاو

 ليمش يليش 1 ١/8868 رصم

 14/5 ةنص فادةقملا ةعبطمب ةره لوال تعبط (!)



 ب 1

 ادودر نوعح ةلاسر شو

 نفراد بهدم تاس

0 

 م بيب
1 02 

 الأ



 ا ةسداسلاةلاقملا . 0 <

 000 اناقتك ال ديني لب رضي ال ءاطخلا اذه هآ آلا ةر 0 رثك | اق ةاطخلا
 الو لقاعلا لا باوصلا ىلا ءاطخلا نم لقتني ال » لئاقلا يناملالا لثملا يف ام دح ىلع

 نر الا كي

 يف نودهطضي اوناك ا نودبطضي نولازب ال مولا يداملا يأرلا ءامعز نا 1

 ليثاهلا مل نوميقي و مهناكم نولعي و مهنأش نوعفريس لبقتسملا لها نا لا يضاللا

 او1) ٠ ناك ام دخلو نيالملا هلجال اوقتثا ذا ريش انرعاشل مويلا اولعف 6 باصناالاو

 دي دش ئانعو ديهج ٍدهج دعب لا دميمر عقجو 0 202 ىحب هرصع

 ( ةقيقملا باتك هيليو رنخب حرش ىهتا )



 فقل ةسداسلاةلاقملا. رخي حرش

 .روظنملا ملاعلا لك يف ىوقلاو داوملا ةدحوو . ةعيبطلا سيماون توبثو . ةي وامسلا

 ىعاوظلا طابترا ةدشو . يوضعلا ملاعلا» ضرالل يعيبطلا خر راتلاو . ايالخلا بهذمو

 . ملصاو ناننالا رخ لانا ار ا اهضعب ةي وضعلا ريغو ةبووضعلا
 بايسالاو ىرخلا اذا يفنو ٠ نيستا وضع غامدلا نا ىلع ةيجولوسيفلا ةلالدلاو

 مدعو ةهادبلا ىنعم ديدحتو ةعيبطلاو معلا نم ةي رسلا ىوقلا لك ينن ةلججلاب و . ةيئاغلا
 ملا طقف ءاقترالا ثيح نم الا ناويللا نتن ناناالا ساي

 نامز ذنم قند دنف يأر مويلا يداملا يأرا نا نيلئاتلا لوق نا كلذ نم ىريف

 روثي و عجمي ناك لب 0 ينن يدلل يأرلا نا معي ال "هلا هدا: نيببسل دسان لإ

 يأرلا سيل مويلا يداملا يأرلا نال ايناثو. اًدج م.دق وهو ةريغتملا مالا لاوحأ بسحب

 قلتو . للا فانك الا نم ثح ال نو دي ولكسم الاوأ سورو 2

 نع ثحبلا اهعوضوم ةيفسلف ةقيقح وه امناو اهريظن ايهذم سيل هناب ةميدقلا هيلاعتلا نع

 صهاوظ عيمج ني مفتنملا يعيبطلا طابترالانايب و حورلاو ةعيبطلا ملاعيف ةدحاولا *ىدابم

 مولعم بهذم هنأ ىنعم ماعلا بابصنالا اذه ىلع يدلل يأرلا مسأ قالطاف . نوكلا

 رمد مويلا يداملا يأرلاف . دوصقملاب يفب ال دج رصاق يرحلاب وه وا حصي ال

 دا ريغ ةداملاو ةوقلا ربتعي لب . ”يش لك قوف اهدحو ةداملا
 داتا ناك اذا *يش لك ةدعاق ةداملا وأ ةوقلا لمح يف هدنع قرف الو دست
 يلق ىل ذل يارا اذه « قيقحملا » يأرلا اضيا هنومسي اك وه وا . كلذل

 ادا تسيل ةفسافلا ناب قرغلا عم م لع لك حمد اهلج يرحلاب لل ميضعب عزب

 ىرخالا مولعلا لكم نات ديلا عمتجت ركرع يف لب ٠ هحاتو مهتامدتع الشم 1
 هديه نيس كر كل ملعي رصحلا اذهو » اهرب وحن ريصي ثيح

 ءامس ىرذ يف راكفالا عباوس نم لزنتست الو ةقلطملا ةمصعلا اهاياضقل يعدت ال ةفسلفلا

 . ةحيحصلا مولعلا ثاحبا دح دنع فقت كلذ نم دضلاب. لب نوكلل سيماوت لايخلا

 عقب دقو . مولعلا هذه تمدقت الك ةنس نع ةنس ادعب دادزب لب تباث ريغ دحلا اذهو



 ةداملاب الا حوزا الو حورلاب الا لمعلو دحوت نإ تدق ال ةداملا كاك المات لوي

 ما » عفدلاو تدوللا يتوق نع ىخنت الل سل ناك 3 / نا ةرداق ١ 2 ٌةدالل تناك

 يأرلا» عن را لا ام قا اتك انامل .ىازرصنلا اذه ين نكي مل ناو

 مرصع غباوت لك طالب 3 مص اي ىذلا ريكلا كيردب رف ايسورب كال 0-2 ةيف يداملا

 "ا ال مالم لع توك لقنو باد لاو ةفسلنلاب مبعم لغتش ادقو
 اا نيرتاك :ةبيلظملا ومع ةا تناك هلثمو ضحم يدام هلا لع لدن متاباك

 "ا (عادلملا ةداقؤ ماركا يف اسوة
3# 

520 

 دي يداملا يأرلا

 ( رشع عسافلا نرقلا يف )

 فيك كسفنب تيأر كنال نرقلا اذهل ةيداملا ةفسلفلا ىلع حرشلا كل ليطن ال
 . لبقتسملا في اهل موتحم وه امو اهوعنمو اهثدابم لهجت كنظا الو ترشتناو تأشن
 ةثالث وأ نينرق تفقو نا دعب مالا ةمدقم يف ةرملا هذه اهب ةم ”اقلا يه اينا م١ نا لعاو

 مالا ةمدقم يف اناا باك رثع سداسلا نرقلا قف 00 دا ا
 عساتلا نرقلا يف اماو . اسارف رشع نماثلا يفو . 0 رشع معباسلا يف مث . كاذ يف

 ىلع تفاهتت ف 0 و !دج ريسلا ايناملا تألبا دقو . نا ا

 تادنئسم ةحيحصلا مولعلا ثي .تدجو ناد هيلا ةيداملا ةفلفلا وأ يداملا يأرا

 لبق نم اهل نكت مل ةيوق
 ءافك ةقيقطلاب نكت مل هداوم نا ألا رابتخالا لع يضاملا يف دامعالا ناك ئلو

 نع ال ةيفسلفلا تايرظنلا نع لان ةقباسلا ةيداملا ميلاعتلا هيما ام وكو ءاكجاولا

 ةحب رص تامولعم ةلمجىلا دنتسي مويلا يداملايأرلا ناف مويلل الخ رابتخالاو ةب رجتلا
 مدعو . ةوقلا ظفحو . ةدرفلا رهاوجلا وا ةداملا ةاشالم منك قباشلا ف نكت ل

 مارجالا ةياهن مدعو . ةحضاو ةفرعم ةداملا لدبت ةفرعمو ةداملا نع ةوقلا لاصفنا



 ١" ةسداسلا ةلاقملا . . رثخي حرش

 01 من . ناويحلا ماظن يف دصقلاو حاورالا نم اهمف امي زتييل ةفسلف يبه اهمف لوعملا

 ”نزا لا راكمالا 0 لجر هنا » منال هيف لاق يذلا فلو نايتسي رك ةفسلف
 هوت نست نا »ناقو' ةةيداملا | نسا ىش ركسلف ف ىلو ةيئلشل 7

 زها اع ل تناول كل ىلا ترثك من . « يناحور طيس

 فلؤم كلذ نم انب لصتا ام رهش *او ؟ ناشالارستك ؟ةدلاخ نارلكلا رن
 )117١9( ربام ذاتسالل ا ١ معامل لايما ةبقارم» سوراعر

 ىذالا عارلا تض نييصتمملا راو ناوطلا ىف فد د ع عضو لواحيذلا

 داتسالا كلذكو . كنا يطقسل ا نأ اف نيب ةلاسر 1748 ةنس رشن دقو

 مد مويلا ةعيبطلا كارو ام باحصا لازي الو . ”هريظن يمك نر

 دقلو . ةريثك مهدض ةلدالا لب . نيبلا ليلدلا مهصقني لازي ال "هنا مهتاف دقو . ةجحلا
 كح لع ك2 نا .ردقت ال ةداملا م نرا » لاقف يرتمالد ةجحلا هذه تكس

 قف ناك اذا ف روبن وش فوسلبفلا لاقو . « تاعاسلا قلت ناردم كد
 ل د 1ك هدمت نا امبارح نأ اهناكما يفف ابارت ريصت نا ةداملا ناكما

 ناك ةمواعم تالاح لع ترك رت اذا اهنكلو بارت ريصت الو تاعاسلا ىلا 0

 2 ناو ًاارت ريصت ناو تاعاسلا قت نا 00 ف

 ام سيلو ةفينع ةمواقم ايناملا ف فداص « ةل الا ناسنالا » يرئمالد تاك

 هدضا عر ينلا ةريثكلا تاضتاملا#ف رلا م

 كاجر : هللا اف قاف للي كك يدالا ىأرا ع إلا نكت مف كلذ عمو

 هنم ءيدابم ضعب 0 يف اولخدا ير لاب وا رتاولو ردرهو جريبسيلو يضل

 آلا ةمسلفلا مثل حن أو وهو . ةحيحصلا مولعلا يف أيس الو موب نع دتع ناك و لكو

 أو رايشو يتاغو جنسيل ناف . ةعيبطلا هل امل ةميدقلا ملاعتلا ضِقنل ليبسلا دهم هنا

 اكلي: اوضاتغاو ةررتملا ةمدقلا ةسلفلا نع اونو 1 هلا يرد امرنا اونوكي

 ثيح يشاغ ره ةيداملا ىلا برقا ياو رغشلا ىلع بابصنالاو ةايحلا نع ثحبلاب



 ةسداسلا ةلاقملا .رثخ حرش 1

 ا” لل لعق در ىف, ادس اسنرف لاجرا :نناك# اذكه : اسنرف لاخر قا راكفالا

 . ارماكتا ىلع
 5 ١7١4 ةنس دلو « موه ديفاد » رصعلا اذه يف زياكتالا لاحر ربشاو

 ةفاتخم ميضاوم يف 1 رعنو ع اسك > لل داع مث 1784 ةنس زيراب يف مولعلا

 0١ اا اك ةعضن زيزاب ىلا مجر 1077+ ةنسيف مث . 6 ةنس ىلا 1708 ةنس نم

 ١٠/17 ةنس قوتو . ةرافسلا

 ا ال نقلا ريت ال هناب هنع فاتخحيو كو ةفسلفك موه قاد ةقيلقو

 نم لاخ نيد نم ام هنأ لوقيو . ةعيبطلا ءارو امي نمؤي الو .يحولا قدصي الو
 1 000000 روم ناك افوسليف هنوك ادع امو كلا 00

 ا يكتمل

 )4*107  نوبيج ينرياكتالا خرؤملا ةيواسنرفلا رطاوخلا ةروث هيف ترثا نممو
 ةنطاسلا طوقس » ريهشلا ه كرات يف ويكستومو ريطلوفو ليب و كول ىنتقا ( 4
 يف انعط هتبعج ماهس غرفا دقو . طوقسلا اذه ببس ةينارصنلا ةأثن لعجم « ةينامورلا

 ةنيهرلاو نابهرلاو تازجسملا
 !/8 ةنسس دلو لتسي رب فسوي وه ارتلكتا يف يداملا يأرلا ءامعز ظظعا نا ىلع

 (000 0 تاسللا ىفةنود تاناشتك ١ فشتكاو ..مرصعيف يعيبط لظعا ناكر

 ةيذبب واكيسنالا دهع برقب ناك. اعم فوسليفلاو يعيبطلا ىلتره ديفاد عابتا نم
 ان ل110 ةيولودفلا لع ةكسلفلا ف هداقعا لجو( ايوان حاد «6:)

 ةيداملا غامدلا لامعا نم سحلاو ركتلا لعجو ةجينلا يف ههنع غلاب "هنا الا هوذح
 « ةعيبطلا ماظن » باتكب ددن كلذاو هللا دوجو دقتعي ناكو . ةرحلا ةدارالا رككاو

 18١ ةنس ايفلداليف يف ينونو اكيريما ىلا لحرف برب نأ رطضا مث

 0000 1 ىلإ ةسلتلاو .ريك خيش رصعلا اذه يف اهَع ال سيلق ايناملا امأو



 51 ةسداسلا ةلاقملا .رئخب حرش

 نرقلا ين راكفالا هابتنا نم اسنرف ةلال نايب قدصا ءاطخ ربتعا دقو . اب وروا تاغل

 كتاتكلا/1ملعب دص اوصتعا تريمالدو ورديدو ريطاوفو نوفو نا رش 22 ردنا

 يوذ .ذالمو,ويقنلا ”ءاجيلم اع ركءانسلحم ايل رتصعلا تاذ نام نساك كاك 0١
 ةعارزلا# ايشص ,قو» الغلا قمزينكل ةريك كسقاور .نيع دقو فايجتساالاو لولا

 ل11 .ةقنس فوتو ريكلاب كنارديارق دنع ةيلاع ةناكم هل ناكل ةعان لا

 لاجر ىهلاعت ةطساوب ةبطاق ةيناسنالل تلصح يتلا دئاوفلا دادعت انعسب الو
 تناك [هناف . اهوأش كرذن الل اناف اينيمف انينطا امه - اسنرتل ردع انا
 | د رككذلار كارلا رع و كرا و مهلا ضوبمل اًيوق بس
 لع يأ ةحولوتللا "ف كلذ قط تالصح يبتلا ةروثلاو . خحعراتلا يثريظن هلا

 . ل ف تحض نا دعب اهماقم تدرعساف ةفسلفلا يف اضيا تالصح توهاللا

 ديف اورهتشا نيذلا لاجرلاو . رصعلا اذه ريظن ةفسلفلا هيف تداس رصع مع الو
 يلا ةيرحو ةيناسنالا ىلع ةريغلا رانب نيدقتم ةبحملا نوثبي مهلك اوناك
 ©” هصن ام رثهلاق . لقعلا ديبقتو لظلاو بصعتلا دض ةسدقم ةيصعنيبصتعم ملعتلاو

 مهضعب لوقي اكةليذرلا ةرصنب نيعاق نيكتبتم نيدسفم لاجرلا ءالؤه ناكولف
 ينو مهدعب اوثاج نيرذلا لايجالا تادقتعم يف مهران اوكرتي نا مل نات

 ٍ 0 مهكواسو ممراكفا

 يف ةروصحم رشع نماثلا نرقلا يف يداملا يأرلا ةصالخ نا انلق اذاى طخ ال اناو

 اماو سمالا اذه يف مالا ةمدقم يف نرقلا اذه يف تناك سنرف نال 6-0-5 ميلاعت
 يلع اتثاك امم افرط كاهو كلذ نه يناثلا ماقملا يف اتناكق ايناملاو ارعلكتا
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 ةلعش داقبال بس مريغو كولو نوتوينو نوك اك ارتاكتالاجر راك ناك اك هنا
 بد ألا لع يضرم ريهاشم دحا 0



 تاق عا جف يل طر لكما رنا تاغصلا هذه يف

 اسنرف يف يسحلا يأزلا ديأت نيبذيب ولكيسنالاو سينايكو كايلي دنوك ةطساوبو
 اًءدج اضيا ”هريثأت دتماو نب رونتملا رئاس دنع ىلوالا ةب روهجلا دهع يف عابتا هل راصو
 رشع عساتلا نرقلا يف

 يرتمالد مسا نع لصفني ال مساو سويتفله أاضيا نيب واسنرفلا ريهاشم نمو
 دجلا بحب [:راكو نييناملا نيوبأ نم 1718 ةنس زيرابب دلو . هريظن ةيداملاب هعسوتل
 «لقعلا يف » اك دب 6 يما كالا معلا لع.قامتو. + ىف لك كربو امنع

 . سفنلاب سحلا ةوق نعربعي وهو . ةفرعم لكر دصم سحلا نا نيبو اًءدج هب رهتشاف
 ةلاحو سفنلا ةجينن لقعلاف . لقعلاب سفنا ةلصحتملا فراعملاو ثاريثأتلا ةلمج نعو

 يا ا 31 و سارا نع ةتشان راكفالا لكوب ةنويتيتتاو ةقدللا قم انني وكك
 اهككاكتف 1 "0 تءلقعلا نإل لقع دل شلاو رس نا ز داق وح أ لت هل لفطلاو

 هسفن لك عم اذا دلو ناننالاق . ساوملا ةطساوب تامولعملا نم سفنلل لصحت

 ولقع لك عم سيل نكلو

 اا 4 راس سواه بح ايهةيضوصخلا ةحلضلاو تاذلا ةيف
 لي را مال الرع اجاوب ..هتحيللصم الا الع لطي الا'نايسفالاق د انماكيتاو
 نع دعباو ةحارلا نع شتف » هذه يف ةيبدالا هتدعاقو . رش هنال رشلا لدن

 لع ةيناسنالاو ةيعئتجلاو ةموكملا ةحلصم م ةعأق  هذنع ةليضعلاو « ءاقشلا

 ! ةياذلا ةقيلجملا

 ممالك دارفالاف . 2 يش 05 ايل فقوت ذأ 2 يش محا ةيارلا نازسلإ وهو

 هرصع يف اهملع لّرعملا مييعتلا قرط ةدشب مواق دقو . مثوماعمو نوعرتشم مجريص ايم

 00 للك 1 دلاو ةساسلا ةتيلا يف هباتك هنمنقت ىبلا بفيتعلا نمطلا اذهو
 '00| 1 [ مف ها ةلسةم ككل لاب اراهجتراثلاب ةناتك قرصاو دي !دابطما

 رئاس ىلا مجرتو ةريصق ةدم يف ةرم نيسمخ عبط ”هباتك نا ىلع اسنرف نم برب نا



 «ة/ ةسداسلا ةلاقملا .رثح حرش

 م امنع لصفنم وا اهب لصتم عناصلا اذه لهف ةيلزأ تناك ناوا# ةيلؤا ةدالا ليف اذ

 تكف [قبنع ”الصفنم ناك" ناو ؟ةداملا لاو شا ءدالا لغ ايا
 « يردا ال » .ىوس كلذ ىلع باوج الف # ةداملا يف لعّمي ةدام 0 يذلا عناصلا

 صاظ وه ام ةيداملا نم اذه 1 يف نا ىلع اهدولخو سقنلا سا يف لوقي دك

 همالك يف

 كايلي دنوك اا نارخأ نانثا مهتسردمو نييديب ولكيسن الاب قحليو
 كاردالا ةلاسم م ثحبلا ىلع قلعت 17١5 ةنس يا نيتنس تريمالد لبق دولوملا

 وذح اذح 1000 ةنس دولوملا سيناك بيبطلا يناثلاو ةيسح حماتن ىلا اهب ىهتناو
 قد نسلاو:دسللا ةسن »يف مياتكو . ةيحولويسفلا لئاسملا ايس الو ك1

 ىتح 0 كلازااقو اي ورؤأ تاغلار اس لا 00 اذبوو تح 7و ةنشأ 4 نان لا

 !ديدش طابترا نضمن اهضف ناطيترتال نعتلاو كلما نا لوقا 2 0

 قالخالا معو سفنلا لع يا ةكفرك لاو يعور لاذ كلو ءيش امه لب طقف

 يل اسيل لقعلاو سفنلاو . ل فاقد لع يا ةيحولوي ورثن الا وهدحاو 0 ةنالث عورف

 هلك ناس الا ريهشلا ١ رثملا بسن "ناو .. اناس احلاو غامدلاو باضعالا تاكرد

 غامدلا» لوقي ثيحت جوف لراثك وهو : ركفلاوضع غامدلا نا دكّوي و .« باصعا
 ”هكرحت ميلا ةلخادلا تارثؤملاو ..مدلا نم ءارفصلا زارفال دبكلا وأ مضبلل ةدعلاكر ككل
 روصلا هذه عمجو ريثأت لكل ةروص ظفح غامدلا ةئيظوو . ةدعملا ةمعطالا كرحن اك

 ابليوحنو ةمعطالا لح ةدعملا ةفيظو نا اك اهنم ماكحأ جارختساو اهنيب ةلباقملا مث

 مد. ىلا
 نوكلت مزاللا ماظنلا ىوس سيل هّللا ماو هملِإ نوكي كلذك ناسنالا نوكي اكو

 ناو ةنئاكي ه الو نكت مل نوكلآ ىهاوظ عيمج نا » لاق . يعيبطلا ةداملا سومان يأ
 ءيش لك ب بسف ملاوعلا عيمج سوسن يتلا سيماونلل وا ةداملل ةمزال ةجيتن ىوس نوكك

 ان



 ةسداسلا ةلاقملا . ردح حرش ”1

 سفتلاو.. طقف ةروصلا يف ريغ توملاو ةامحلاو ةدالولاف ثوم الو .نجاراوف لك

 ةيجولويسيف الا تسيل سفنلا لعوا ةيجولوكيسبلاو نيوكتلا ةجيتن ىوس تسي
 هلع نال هلمع يف ناسنالا دولخو . ةدلاخ سمن الو ةرح ةدارا دحو) 3 . باصعالا

 لايمالا ةمواقم رم ةالوبا ديغلاو يش ةليضفلاو ةداعسلاو . دبالا ىلا قسو لوزي ال

 ا 1 لا يدالل يأبلا نم ةلأننم دجوت ال ةلخخلابتو - ةميظعلا لامعالا ببس اهنال

 مولعلا مدقت ةطساوب ىعسي ثيدحلا يدلملا ينزل اعف كاع غلبو اهيف ورديد
 : .: « اهسفنب ةدحاو. ف ىلا معقل هذه ديت ةيعيبطلا

 ان دن

 ااا ذآ 11 لغ همسا قيلت بيس ؛اسنرف ةنتك ريشا: نف تريمالد امأ
 كي رديرف ءاقدصاص خان مو ةيمذاكالا ءابضعا نم.ناكو . ةيضايرلا مولعلايف هتربشو

 كتاباتك .هتادج دنمرههشأو. 1717 ةنس زبراب يف دلو . اني رتاك هيا رسلالاو كلا

 قالخالا نسح عبطلا ليبن ناكو . ةثيهلا لع يف مث ةيعيبطلا ةفسلفلاو ةيضاي رلا مولعلا يف

 "0003ج مرملا ليت يمض ناك انا. لع دم انتكم اعنعاي كاسح
 ا 1 ك0 نيج يدام يا قظنملاو ةيسلملا يف. كولو.نوكأب ته ذع ىلع
 ةقيقحلاب ”هنال اهف كلشي يرحلاب وأ ةرحلا ةدارالل الو اهتيناحورل الو سفنلا دواخل الو

 اهل ريطلوف ىلا بتك ثيح ومالك نم ربلظب < نيرداللا نم وا ىوكش
 الا لا اليت ارعا كشلا الان ةعيبطلا ءارورام تامل ين, دا ال.ينا' يل ميقا .2,لاق
 4 5 ل 0 : 7 ع

 لك ناب قيدصتلل الام يناراو كلذب تركفا الك هيت أو رخآ ءيش يا الو ةداملا مهفأ
 0000 11 1] ناك ام هبثب انج جراخ «يش دجوجال هنلو ساوحلا,نمز غو هارت ام
 بجعلا: ةقيقملاب وه.اذهه + ءىثش دجوب اذالل يدنملا كالملا لاؤس ىسفن يننددرا:ام

 0000 ا و ل لوت زيكلا كينردي رف ىلإ بيتك 016- :هتنس قو,« تاجا
 نا ىلعهّللا ما يفامس الوةيفسلفلا لئاسملا يف اهدحو ةلوقعملا ين « يردا ال » نيتنوم
 فيك نكلو . اهعنص مناص ىلع ةعاسلا لدت اك هعنص عناص ىلع لدي ام ملاعلا ماظن يف
 _:ر كي مل ناو + نكمم قلخلا لهو # طقفاهمظن ما ةداملا قلخ لهو.# عناصلا اذه وه



 "6١و ةسداسلا ةلاقملا .رثخح حرش

 0 نونالب:سأر روصي ناءزوصملا. دارا وليف لات هيفصاو نم هفسف دقر

 اكد ىلع لدي تلصلا ضيرعلا هنيبج نراف . واليد نمار نم كلل يلام
 يت هنا لا ,خارت تيه ىف ناك ناو. وحد قات
 ةحاذس وأ بارطضا لع نوكسلا ةلاحيف وهو ل 000 ا هسه هه>و

 0 مركف ةوق تناك امور 0 ا ًاضيا بعت وا

 نيدلا دصأ :قصعتم ربع 0 ”هعدلاو ”هفأرلا _ءرم كه ظع باج ىلع نا

 ةسنخ ابنت .نيعو .هوجح يف ةلاسر حرتقا .نايلرود كودلا نا لبق هب رشم نم اوس

 دحا ىلا اهبسنو هسفن اهب اجه ةلاسر ورديد بتكف اهنلؤم مفدت ًابهذ نب رشعو

 يا: د لاق ةفتاباتك ضع يف هنن وردي كتصو ثقو . لالا اذه هيل 0
 باق يلو . ةديجلا هرخخلاو ةيبشلا ةمعطالا بحب قلح يلف ساوحلا تاذا رقتحا ال

 الو. نب اهشش ٍلبقاو يردص ىلا انشا تاس هاما لي رك نا 3 ا

 نا ةكلنعب وخل ال يناناألا .بةكتيتم ةليل يف لبا هصرط هليل ىف :تاجالا
 عم هزنتلاو طا ةنجت يش كاطعار قاش لمع مامتاو نيكسم ةدعاسل

 انا كدورا دج كم ةناتكولا ىداللا عم ةديفم تاقوا فرصو قيدص بحاص

 « هلك كلذ نم يلا بالون تاير ل

 ايدام راص مث ” هدحو هنا 3 * ىحولاب يلوا ا تاحردب ورديد رم د

 ام مهاو . لزالا ذنم ةكرحتملا اهئازجا قداو ةداملا يف ءيش لك لصا لعجو . الطعم

 ةقوسوم ةلاشرو 6 ةكرللاو ةداملا م ةلاعل ١/0١0 عوضوملا اذ ذه يف هل

 1*18ةنس ىتح رشنت مل ةريخالا هذهو « تربمالد لحو ورديدو تريمالد ةثحابم »

 ال ةلتك نم جرخ طقف ةرارحلاب هنا فيك ةضيبلا لاثم ورديد "هركذي ام ةلمج نمو
 مديت نييتوهاللا لامن لكك شا * كلذب كنا » لاق يح نئاكس ح الو اهبف ةكرح

 هكر رض ال ةداملا ىف لدانتو مئادراهخا هاذنع :دوحولاف ام ضرالا لكاش

 ءازجنا ئلوتس' تسيل دارفالاو  زيتم *يشيلك لبا تيان ءيغالف : نكست لهاا د



 ةسداسلا ةلاقملا . رنخب حرش 1

 ىلا تارم مب عبرا مجرتو ةخسن فلا نوثالث ىلوالا ةرللا ف هلا هاا عار

 كنرف نييالم ةعب را وا ةثالث نم اوحت نويبتكلا ر هب ميرو . 10/74 ةنس

 اهامس دقو . هنادقتعمو رصعلا كلذ راكفلا ف." لخت ةيافيو رلكتسن الأ ترئارلقو

 ىف نال كازو لرقأ لع ىدسلا سو 6 0 مثولا دض سدقملا داحمالا » سيناباك

 ضاقتناو ( سوتراكيد ىلا ةبسن ) ةيتراكيدلا ةينثتلا نع نيب واسنرفلا راكقا لوحن
 ةيلمعاا زيلكتالا ةفسلف راشتناو ةعيبطلا ءارو ام يأر
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 تربمالدو ورديد امه ايذيب واكيسن الا يف ايت ناذللا نالجرلاو

 ”هنم تبثاو ريطلوف نم معا ”هنكل . كولو نوتوين نم سبتقي ريطاوفكو رديدف
 ا( ]9 "اذكلا نأش لازتعاو نوكس ةشيع ناك ”ةتايحو . دوحجلاو ةيداملا يف
 ةيراتم ةعانص ذختي لو . 1018ه دلو -"لاضخلا ذيع قالخالا قي رش ناك هلا

 000010 ار ليوا كولو نوك اب ىلع دامتعالا“ريثك ناك. لا ّآ
 ةنس يف مث ٠ دانت يف موإ ةئام ابلجال نجس ةمهه تالاسر ةدع رشن 174 ةنس ىتح

 تابوعصلا عاوناب اطاخم ةنسنب رشع هب لغتشاف ةيذيب 0000 عورشم ربظ 44

 00 0 ريدلا ان راك اشور ةووطارتما نا 2 تا ا تاناظمالاو

 تازجاو ةعسلاو بحرلا ىلع لزن ثيح 107 ةنس جروبسرطب ىلا بهذف اهطالب ىلا
 ىلا داعف كانه قبب نا هضرمل عطتس مل هنا الا . ايادهلاو تالصلا ةروطاربمالا هل

 هيلا ةكانللاو ةسكلا ىوس رت ال ثدح مويلاو رصعلا كلذ نيب قرف ياف . هنطو

 ' ةجوتملا سوورلا نم ةبرقم ةئيندلا راكفالاو

 0000032 لوا كلا ) ةراملا هذه :هلاق ام رخآو 1784 هتس ورديد قوت

 ا ل انام نور رادع كتيير دقو « ةسلفلا
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 تيزيكلا هد ءالعلاو "الهج ءارمالاو قرشلا يف لام 0 كال ١

 ا ءايلعلل 0 ءاخحذلا ىهئتنم ةلفاسلا قالخالا كلت ود 2 ىد>>-و 2ك رحال

 ءازنلا فلاطر



 مل ةسداسلا ةلاقملا .رئخم حرش

 نودقتعي ال سانا دوجو حصي نا يبو ؛ مَ انثابلا هدم. ؟ضراع لب هللا دوجو

 روهجا نا لوقي ”هنككو ةليضفلاب رضي ال دوحجلا نا ليب يأر نم وهو ةمللآلا دوجو
 قرتتسف (نا,تقؤلا قيضو' كيركشملا فالتخال عيطتسي ال هبال دركللاب لع سال

 مكتمل نايتس كبت علا ةطساوب اهم عنتقي و ةبعصلا ةلأسملا هدذعا فاح

 بناجي اهضعب نوكي نا ردقي ةضقانتملا راكقالا نا لوقيو . ركقلا ةيرح ديقت ال نا
 رسيتيف رخ ألا ضعبلا ةداباو ضعبلا دييأتل ةوسقلا لمعتست مل اذاو ررض نودب ضعب

 ةقيقحلا ىلع اوسرب نا نامزلا عم سانلا مومعل
 لصقل ثحولقلا ةعيللا تايلر الا وح ال مارتحالا نا لوقلاب مالك ميو

 [هاوس ةملا الو ةتيفللاو عشا“
* #0 

 اودع نيذلا نيب واسنرفلا نييذيب ولكيسنالا ريهاشم « ةعيبطلا ماظنب » قحليو

 باكير ستلاإلا نانا اكل نراك م دوجوو . مهنم خابلوه

 « ةعيبطلا ماظن »

 رصتخم اهب دارينوتربال ييتكلل فراعملا ةرئاد وا مولعلا ةعوسومواةيذيب ولكيسن الاف
 ةنس. يف رشن ا يزيلكتالا سريماش عورشلملا اذه بحاصو ةدوجوملا فراعملا

 يف نوتربال داراف « مولعلاو عئانصال اًًماع ًاسوماق وا ةيذيب واكيس » امس الوم 0

 هتلشو وردد نيوشلا بتاكلا رثلاد عالتساف هئلو نأ عار م هتمجرت حالا لوا

 ريطلوف مهنم ةبتكلا ريهاشم نم روهمجو تريمالد ورديد ىلا مضناو مرب رح ةدهع
 دك دعاس يذلا

 ةيدسب ولكيست | مسالا اذه تح و ةيسو اا 1١ ةنس ف اربظنالوالا ناراجماو

 ورديد ”رشنو هببتر ةبتكلا نم ةعامج فيلأت عئانصلاو مولعلا نهريم سوماق وأ
 ىلع ءرمو ةنبكلا رطاوخ امهدض اجيبف « خلا تريمالد فيلأت ”هنم يضايرلا «زجلاو

 برالم وعدملا اهءارزو دحا امسالو 5 ةدعاسم الولو . ءاماعلا نم مهلك اش

 غرد ًايظع رانك كلرلا انه رش دقو . ةيذبب وكس 0 لكن 1 /



 ةسداسلا ةلاقملا . نخب حرش «

 يف اهلع دمتعن يلا ةريخالا بابسالا ةفرعم انيلع بعصي ناك اذاو . تبلغ ثيح
 ١١ اهطالتخا ةدتشلو انداتعا لبق انعؤانتا ىلا بايسالا ةرثكلتانلامفا

 ركتطتو سمن لازت 0 نإ دام اه نيتللا رانا زمج ]ف لاقو

 نيكل ليلا تقولا نيعن لازت ال رد ةعاسلا نا لوقي نأ همزاب توملا دعب

 سانلا صرحا سفنلا دواخح داقتعالا يديدش ىرت كنا كيوفلا نع هلبق تناك

 عنمي ال ذا هيف ةدئاف ال داقتعالا اذه نا ىلع . توملا ىدل مهنيجاو ايندلا ةايحلا لع

 لعجي *هناب ىعسيف ىرخالا ةايحلا دقتعي ال يذلا اماو . رشلا باكترا نع رارشالا

 0 اد زل الإ دع ال ةداضبلا دعوا ةديمس ايندلا ةايلإ
* 

 طسبي و ةررقملا لاوحالاب اريثك ددني باتكلا اذه نم ةيسايسلا لوصفلا يفو
 ةميلعت نا كش الو . نوكي نا مزاي امو ناكر ه ام يف ةراسج لكب هئاراو .هراكفا
 اذه ىرن ال اننا » هصن ام ىنعملا اذه يف لاق ةيواسنرفلا ةروثلا ثعاوب ةلمح نم ناك

 نيناج اًرارشا رشبلا لعج ىلع ءيش لك رفاضتل الا ضرالا ىلع تايانملا نم ردقلا
 . رشلأ ىلا مهعفدت مهنيعا بصن اهنورب يثلا ةلثمالاو مهيب رتو مهتاموكحو مهمانايد ناف
 ةيعامجا تائيه يف ةدراب ةمينغ اهياحصأ بهذي يللا ةليطعلا ملعت عفني تاي

 يل بونذلا حبقا صاقت الو هتءاساو ءيسملا ردق لجو ءهتيانجو يباحلا نأش عفرت

 نأش مفرت بوتذل كيلاعصلا صاقت ةيعامتجالا ةئيملا ناذ . َقاعض اهويكترم ناك اذا
 لا حيبتلا | وبكتري مل سانا ىلع توملاب يضقث ام اريثكو . اراك اوناك اذا اهباحصا
 ا 1 ةءرلا نوكتأ تلا ةدسافلا تاداقتالاب ماكحا دانا

 يداملا يأرلاو . هللا دوحوأو نيدلل ةضراعم هيفف ا كا هلا اماو

 كتادقأل نيدلل خابلوه ةضراعمو . ”همدقت نمت دحا اهملا هقبسي مل ةراسجب هيف طوسبم

 لتمل هتجخ اهاو:. نانالا بئاصم عيمج لصأ مارب *هنال هضقن دازاف . ةيبداو ةساع

 . قفا ةميق ال ةلدالا هذه نال كلذناك ارو ةلمثو ةفيعضف هللا دوجو للعةلذالا

 ين ىلع رصتقي مل هنا ىلع . ةفسلفلا نع ةجراخ بابسال هب نفْؤي هّللاب نمْؤملا ناف



 "1 ةسداسلا ةلاقملا . رخي حرش

 يلا كلذل ةحص الو اهنلع ءايمعلا ةفدصلا قالطا حصي ال "هنا اكةعيبطلا ثداوح نم
 ”يش مم ماظنلا اذهو . ةفدص هنظن هباسا انتومت ام لكف ٠ انلهج يف

 ديحلاو « 7 اهوسردب م نيذلل يلا بيجع صا ةعيبطلا يف سيلف » . ةزجعملا نم

 لكاش امو ةفدصلاو ماظفنلا لثم دوجولا يف نايبسن نايرابتعا يدرلاو

 . ةداملا 12 م 0 ام عج هنا هميلعو سور اكن د ديد نشاطنا دو

 كلذ ناكل راكف ألا ةحرد للا ناسن "لا ىف مقترت نال ةصاخ تاذ ةداملا تلعج ول لاق
 لمعلا اذهو . غامدلا لمع ىلع فقوتم هيأر ىلع سفنلا تاريغت رئاسو . حصاو طسبا

 نواصني نيذلا نأ » هصن أما ىعملا اذه يف لاق . جراخ ىلا هوعدتو تابنملا ههمنت

 هيلا ممتجت يذلا كرملا وه غامدلاو . مهغامد الا مهع نوصي ال100
 اذه ايليش نسل اسوس | لامصألا كر دكا عيمج نم باصعالا

 هسقن ىلع لعفي وأ . دسملا ءاضعا كرحبف ةيجراخلا تارثؤملل لعقني وهو . وضعلا

 « سمنلا ىوق تيمس ةكرطلا نم ةهلتخ اعارا 0

 نءرصللابو اهانعا نم الع وا ةدالاو رسل سيخ نم ةصاس_ سر 0
 منام كانه نوكي ال نا ضرف ىلع يعارذ سفنلا تكرح اذا » لاق . غامدلا لامعا
 ىدام دس 8 اهلمع لطعتيف د ل ردع دوعلا دن يك الق لحو كاذ ع

 ا يضتقي ناكل ةداملا نيبو اهنيب ةبسن ال احور سفنلا تناك لو

 ل ةرذ كيب رحن يف اهنم ظعا م ملاعلا كي رحن يف ةبوعص دجن نالاخلا تا

 « مثو اذا حورلا اذه لثم

 ةتلطم ةرح ةدارا الو ةب زب رغ ةيبدا لايما الو ةب زي رغ راكفا دجوي ال ةجيشنلابو

 لعب ةرحلا ةدارالا ميلعتو . ةداعلاو هبشنلاو ةيبرعلاو ساوحلا نم جنان يش لك لب

 منت نال ال ناسنالا ةداراف . ةعيبطلاب ىلكلا هطابترا ةرورض لهج ناسنالا

 اواتخ :ايعا ىلظنا اهئاق ابتايككءةرورضلا نم كلذ قرا ل ير سل
 عم اي لاف ةدارالا لع يرق ابس:مالا يف نا لاك وةةبرس عل



 ةسداسلا ةلاقملا .رئخ حرش ١

 !نهاش هنزك نع *يشان هسفنب ”هرورغ نا لعيو . اا ةرجشلا تبنت اكةرورضلا كح

 متاذ ةبحم هببس هل اعوضوم هصخش لعجي يذلا ليضفتلا ناو امم ملاعلا نم !ءزجو

 ةيصوصخلا هتحلصمو

 لكف اهل ةياهن ال تاببسمو بابسا ةاسلسو ةكرحو ةدام الا سيل دنع ملاعلاف
 . ماودلا ىلع ريغتي ماسجالا تبثاو طقف يرهاظ ويف نوكسلاو ريغتمو كرحتم هيف ام

 صوج صخ ام يف اماو امل ىنعم ال ةظفل ءىش ال نم قاخلاو . ناتيلزا ةكرحلاو ةداملاو

 00000000 13 لورع عوكل اذه نأ لوقي لب ديب ادخن كليستم ريغوبف ةدامل
 نّوكت ةكرحلاذ دوجوم لك اهرودي يتلا ةرئادلا وه وا لوحت ال يذلا ةعيبطلا رس وه

 . اهلاح ىلع ةيكلا ءاقب عم ضعيب اهضعب و اًئديشف ايش اهشالت مث اهظفحتو ملاعلا ءازجا
 0000 007|0 ةكرالاو اًموح رودت ىلا .تاراسلاو اهعاظنو سومنشلا دلوت ةعسطلات

 1 006 مو اهءازجأ تددب امبرو سوسحم ريغ عوت

 سركولو سوروقيياو طيلقرك هنا وه ةداملا تاريغت هرابتعا يف خابلوه أطخو
 فشتك ا كلذ رم تاونس عبرا دعب مث . ةايح لك ادي رالا اج ئدنسف

 تحضن يتلا ةميظعلا هي زاوفالتاناحتما ترهتشا دبعلا اذه ينو نيجيسك الا لتسي رب

 00 ارا ب رايكلا تاريفتلا بهذم ةدعاق تناكو لامتشالا يهاوظ. اه
* 

 لقديبما اهلع اك مفدلاو بذجلاب ةيداملا ةريفصلا ءازجالا ةكرح خابلوه للعو
 ماظتنالا اذه ببسو ماظننالا ديدش ةعيبطلا يف ثدحي ام لك نا لاقو ..روفنلاو ةمحملاب

 شومان ةرورصلا تناك تاببسملاو بابسالا يعادلو . ةيلزالا ةيساسالا ةعيبطلا ىوق

 رارطضالاب ثداح ثداح لك يا يونعملا لاعلا يف اك يسحلا ملاعلا ين لامعالا
 نع ةئشانلا ههاوظلا بقاعت ةظفللا هذهب دارملا نا ماظنلا لصف يف نيب دقو

 ءيش ىلع ماظنلا مدع ةظفل قالطا حصي الو . امظتنم ابقاعت ةتباثلا ةيعيبطلا سيماونلا

 000017 345|1 نادعب ايس الو مولا ادبلا اذه: قيقت تعرش ةيعيطلا مولعلان أكو © د
 ةيناثلا ةمدقملا يف مدقت اكةسفن درفلا هولا ىتح تباث ريغ لو“



 ”5 ةسداسلا ةلاقملا. رنخ حرش

 بجسم ريغ معلا ريثك ءاملعا اًنبحم ءارقفلا ىلا اتسح اًدج اًينَغ ناكو زيراب نطق
 ١789 ةنس زبراب يف يولو 175 ةنس 0 يف دلو . هسفنب

 اهمها يناسنالا مسقلاف . يتوهالو يناسنا نيمسق ىلا موسقم باتكلا اذهو
 اذا ناسنالا نا يشو ةيضقلا هذهب مالكلا حنتفيو . سروقييا بهذك ةيبدا ”هتدعاقو
 ماهوالا نم رحب نا أديعسريصي ىتح نذا هل يضتقيف . ”ةتعيبط هلهجلف سيمت ناك
 لح ءاي'وزلاو نوملاظقلا. يقلب يذلا ليقثلا ينل كيس .ابمات تلوث كا را

 0 امو ءامدلا ةقاراو ةمئادلا بورحلاو ضفرتلاو دابطضالا ببسو مالا قتاع

 ةطاشن ناسنالا ىلع درن نابو ماهوالا رش ليزن ناب دهجنلف » 'هصن اع اضنا كفو

 عدي نا نم لقأ الف همالحا نع لدعي نا عيطتسي ال يذلا اما . هلقع مرن 0

 نيلداع اونوكي نا ةصاخ ضرالا لها مهي ام ناف هسفن نم عنتقي و هسفنل ركششي ريغ
 ةداعسلا ةفدارح خابلوه دنع ةليضفلاو . « معلا نيمحمو نينسحمو

 ماظتناو ةكرحلاو ةداملا نعو ةعيبطلا ماظن نع ةقحاللا ةسفللا لوصفلا يف ثحبو
 اهنم ريخالا لصفلا 'صخو . يداملا يأرلل ةفورعملا ءيدابملا ىلع خلا ةيعيبطلا لامعالا

 مهنم نيذلا نييملالاو نييداملا نيب لصافلا دحلا اهلعجو ةيئاغلا بابسالاب لوقلا دينغتب

 ًاناوع ابرح هدض راثأو « ةعيبطلا ماظن » ةضراعملريطلوف ىربنا كلذ لجالو ريطلوف
 دع 3 دج

 ءاج امريغ دوجوم نماهءارو سيلو ةعيبطلا يف روص< يش لك نا خابلوه لاق
 الو اهسيماونل عضاخ يعيبط نئاك وهف ةعيبطلا عنص الا سيلا ناساللو#. ووضتلا هب

 ةللخب ةيلوننملا ةاوقوب اهل اهتعضو اردو دلل ةوواجع لع كتل لا ا

 وفلابو رب ةطيحلا ةعيبطلا نيبو هنيب لعافتلاب و الا سيل ةيداملا هتعيبظ نم ةيصوصخ
 :رم رشاعلا لصفلا رخآآ يف لاق نا ىلا . مويلا ٌهغلبم اديور اديور غلب يجي ردتلا

 اهنا ذل, ةعلطلا + قؤدت هنن ةراتحي, نان ذا لل قال ناك اللقب و ةسسنل اك لدا
 هر كار نول عفتريلف ٠ تانتاكلا ماع ىلع مقث يتلا تاريغتلا سفنل عضاخ

 ىلع ًالامعا ليعي هنا ري ىرخالا نئاوكلاو هسنج ةدحاو نيعب قمريلو ملاعلا اذه
"/ 



 ةسداسلاةلاتلا .رثخ حرش 3

 ” اكن ل 77 لرش 11و ةقواخم ةدامل ني ا

 ااا احار ىفاهل لد الانا ءزي اهنا الا ضنا مدوجوبرقأ ابرو هللا دوجو يف

 000 ال107 .٠ نادل الو ناعالاب اهل قلعت القالخالاو انتداعس يف ديزي ال هب انملعو

 اضيا ةدلاخ تناكاامب رف سفنلا دواخ يف

 00 الك هرج لك ين لب ظقف لكلا يف نليل ةايحلا ادم نا اضيأ لوقيو

 ضءب ةكرح ءاقبو . توملا دعب جيبمال تالضعلا ةيلباتك . ةيجولويزيف ةلثما كلذل

 ا 11 ىف اهعزن دعب ءاضعالا ضعن دوعو سأرلا مطق دمب دب نلقاك ءانعألا

 كلذ ريغو ةئيندلا

 . ةيدسملا تاوبشلاو ذالملاب ةقلعتم تاباتكض عب هرشن .يرئمالد ىلع نسل

 دارا دقو . ضي رملا ةلماعم اهب مالا ةلماعم بوجو ىلا هبني ي < لا اهركذي م م

 0 001 اما معلا كلذ هي ا” كذب
 م اريثك امف ةلع اوعنش نيدلا# هموصخو ةماقتسالا مدع وا ةعالخلا سي 2يش

 00 ينلا بئاوشلا نم ةحيحص ةبئاش هل اوركذي نا اوعيطتسي
 دي وسكن يتبيطخ شغالو . وسورك ءاطقللا نبي مدالواب مري لق. لاجرلا راك
 ل هته لجرك شاع ل 0 الو. نوكك اك ”ةراعض“ حباب

 ١701١ ةنس نيلرب يف فوتو ''” ةفسلفلا 0

 لصالا يناملا وهو خابلوهنورابلل « ةعيبطلا ماظن » باتك رب 107١ ةنس يف مث

 ا | 2 ةييطلل ىف هرظن ا ةححا يف قدم نييك ١ يرتماال3 ةريسا نع ةعفاذللا هذط نسل « ) ١
 ولو اتاد ةليضنلا ناونع ىدملا نوعدب نيذلا موه اك معابتا ماما مهتريس عينشت نويداملا موصخ لواحي
 ثراالا اهواشتم *ىدايم لاجرلا موقا يف تح ةعيبطلا فعض ىلا بسنت يلا بويعلا نا فرعل يئارلا فصنا
 ةييرتلا نال ةيناحورلا ءيدابملا باحسا مث اهنع لورسملاو ةفلاسلا ةيعاتجالا ةيبرتلا نم مهلا لعتا يذلا
 اا ل لا ءىدابلا راهقا دعب مولا ةيعاتجالا ةلاحتا نا ركتي الو ٠ مويلا ىتخ مدي يف تناك
 تاس اذا نيصوصخم دارفاىلا رظنلاب ال ةيبرتلا يف ةلباقمللا نوكت اذكه هوجولا لك نم يضاملا يف دج

 مهمافلس ىلع ةنم رثكأي مهيلع سبل اهيف بنذلاف ملاعفا



 9 .؟/ ةسداسلا ةلاقملا .رثخي حرش

 ةزانملا لاف هل ةقراممو سوارك ذل ناله ةي ري رولا ركمذلا لرقأ 25 ت

 « راك اءالل/نذأ سارع لاو يللا

 دمتعن نأ ىغبني ال » هصن ام( 174 ) « ةلالا ناسنالا » هياتن 2 لوقو

 و 8 ةفسالتلاب ال ةةسالغقلا ءايطالاب ناصاخ اهو رامتخالاو ةقارملا ىلع هيلا

 اودلكش نا اهتساعت يفو:اهدج ف سانلا نوبقارب نيذلا ءاطالا ىوسل قالو .اعابطا

 عوضوملا اذه يف
 يلا كحضملا ن٠ سيلا  نويتوهاللا امس الو ماوس انئئبني نا عيطتسي مف

 مهقلعتل اف ثحبلا نع اوذؤرصناو اهواهجت روءا يف نولجخي الو نوتبي مهعمسأ نا

 ام قوذ ثاصمتلا ىلا مهتمف دو نايدالاب كاربمتسالا ىلا مب تدأ دب تالا

 دسملا بيكرت مهلهج نم مهم
 راخاب ١ ديدق اهلي ةيلتملا دلل لاوحاب لتسلا قاس اس ا

 نرادا غامد لع اذاف ملا ةوهتلاو رمخاو نويفالا لاعفاو هيت اعملاو نيناجناو ىضرملا

 اهعوقواذ نونملا عاونا صضعب يف انل ريك غامدلا يف ةيداملا ةلعلا ت تناك اذاو 0

 عيطتسيال امم اهريغ وا ةريغص ةذيكم ىف لقا نا » لاق اهارن ال اًدج ةقيقد ءاضعا يف

 ©"”لانتنوفو سومزارا لهي نا وناكما يف رك ةكردي نا دج قيقدلا خرشتلا
 بقارب نأ يأ رتيانا همز مرآل ل حاملا 0ع ا 00
 اذا رصبت نا نيعلا مزلي اك. هيلع ةيجراحلا ءايشالا ريثأت مقي املاح جتاتسيو لباقي و
 نيب يرهوج قرف الو . ةيتوصلا تاجَعلا اهنغاب اذا عمسأ نا نذالاو رونلا اهماع مقو

 اقلك متم و"نباقراوا راك نيع اولا" كارلا

 ص اتع نو 0 امهف . طقف لكلا يفناسنالا نود ناويملا نا, اهنيب قرقلاو

 ايايجل' نيف المكان فق قانقاللا داج نا ريغ. ةدحاو ساو لع ةئل اتم ةدخلاو

 ةيراذلا ةعايلا هلآ نم اساسا رك يو كم كانا
 تكتل --

 يواسنرف يلانلاو يدنالوه لوالا 212



 0 الل ماى ايي م ماجع ل م رب لة لا تالا ووو دن
 فلا ةنسدعب و سفنلا يف يعيبطلا هخي ران عبط كانهو. ديل 4 داع زئاوط نم اهكرغلا ىلا

 00000 لاما قرم ىنفل بذيعا هنا لبق« ةلآلا ناسنالا > ريبشلا ”هباتك

 دسجلا بيكرت ةجيتن ركفلا نا هسفن ىلع
 0 ل « ١ال4ه » يعيبطلا قبولا خيرات 2 :هناتك“ لوا يف نيب دقو

 اانا نأ . الويععاسالا اذه قبيسو . سفنلا هوج وه ام لوقي نا ردق ةئسالفلا

 سلو نيلصتنم ريغ نالصتم دسملاو سفنلاف''"نايذدحلا نم برض دسج نودي سفنب
 نكمي الو . وه لوي اك ناسنالا ةفسالف يعف ساو 1ا نم حصا ةفرعملا ىلا دشرم نم
 ةرداق ةداملاف هيلع ءانبو دحاو يش امهف مقاولا يف اماو لقعلاب الا ةوقلاو 0

 وي

 (ا1 1و ةيسعلا اياضقلانم اهيف املا اريشم سوئراكد ةقيبلف دنق دقو

 غامدلاو باصعالا ىلع يثأتلا عوقو ةيفيك نع للعيو ةيجولويسيفو يح رشن روما لع
 ةيماعلا ةلدالا نادقفلذ انايحا طش اذاو لقملل ةبيرق نيهاربب

 نيدولوملا نايمعلاو بلا مصلا نم ةريثك ةلثما هباتك نم لصف رخآ يف ركذيو
 "116|0 ةرداص راكفالا لك » نزرا اهي نييبل, اوملعتب ملا سانا نمو اذكه

 ال ةيجراخلا تارثؤملا رئاس نع اب وجحم ودهلاو هديا م

 ف1 لك 1 هب ةصاخ هيف ةوقب ومني ا

 هأ ( كلذ نم رثكأ ينع فرعا الوركتفا اناو دسج- ينا ريطلوف لاق ١١
 لا "مبللانيرخاتملاو نيمدقنملا ةفسالفلا ظعا نم دعي جم رضا طعيسبلالوقلا اذه يف يرتمالدو ) 1١(

 لك ىلع ىرت يذلاو هل ىنعم ال يذلا دقعملا مهملا مالكلا "الا ةفسافلا نم ل قوريال نيذلا كئلوا رظن يف
 كل نوفصي نمم مريغو مراكلا 211 ترسل كلو نيسنلل) ةةيالنلاك د ككاو داييسالا ثار هنم ةراع
 ميطخي لك .نم ذا أ دادحما ةقراطم توص عامسو ايش نواوقي الر اًيث كل اولوتد تاداجث يف مايكلا
 قيرط يف نوعفدنب و رمالا ن أش جلس الو مهيتك لك نم ىدعا ءايمل' يراج ىلع لافطالا بيلاود ةبقارمو
 هو نيمثلا اهزتك ا ةمأ لك لازت ال ينلا تاروثاملا هذه لك اوقزمو !وفثاكت يتم الا عحصلا ءاقترالا
 نيشلا اباهج خيرات ةقيقحاي



 لعد انانسر نا 1 70 تو كبد امرا لاقلت

 قورعلا ف يرجت يبا طالخالاو مدلا نسب ةيلادتعا لا 2 ا ناسناللا سمن نال !|

 ةيدارالا ريغو ةيدار را ةلاع دلا عيمج داوتو ةميلسلا

 2 يدلملا يأ د

 ( رشع نماثلا نرقلا يف )

 . نافم 0 يذلا نرقلا ىف يداملا يأرلاو نرقلا اذه 0 يداملا يأرلا

 ئأرلانأ ثيح نم نائلتخمو :ةصاخلا لع اراصتتا تح م نات 1
 الاه نيذلا ماد كاضقاو اذ ل فراح ٍرلح دنع افقي 0 ناذه يف يدلملا

 هثامعز نمو . راكفالاوةسايسلا ىرجت امر حلاعلا هحو تسلق يلا ةيواسنرفلا ةروثلا

 1 رهام اتينط ناكو نبي واسنرفلا نييداملا ٍظعا نْماوقو كرش لد اللا اسلرف يف

 نم لوقلا اذه لاق اعرو ةثيند اهنأ مهضعب. لوقل الخ ةيلاعلا ةقبطلا نم هتتنلذو

 .وسورو ريطلوف هيمصخ راوطا نم م اًدج لبنا هراوطأو 1 اهلع ملطي نا نود

 هحولا شوش ةرشاقملا تحب <ةئا ةهنعا لوقا مظالم كار دخت كلا
 ” ل فيك ممن الف . مقالخا ةلانو هسفن ةرابط حدمو

 ع عك, دلقلو يقتل | راو يكلقالا يحال عشب مل "هناو شحفلاب

 بصعلو ىوه

 دن ِ م

 2 ارقو .ولام ناس يف ٠ ه ةنسيرتمالد دلو

 بح 0 ودا هلا ىف هفص زئاوج لك هنن ادح ذنم

 نسردو كا 2 ةيسيسقلل ار م ةغللا بادآ ىلع ىالا لوا يفبصناو

 يح كلل ةسردم ف 00 ةدنالوه ىلا لحرف . 1785 ةنس ىتح لا بطلا

 كمح كلذ تنسو ٠ 0 نم اريثك ةيواسنرفلا ىلا مجرتو ريهشلا فارهوب ىلع أرق



 ةسداسلا ةلاقملا . را 1 5 6.٠

 لي ايلا لها ظ00 77 ملظع ريثأ اهل ناك و ةبح اناتكلا اذه ا قنا

 001 نردلا اليك اذه راباتكا يف نكي لو .. ارتلكتا نم برهع نا رظَضا تح

 0000 | روب ىلا رئاسرب هنا ىترثك افزثك رطت مثرارتسالاكث يح
 ةوقلا يف يش لك لصا لعجو يداملا يأرلاب حرص ( ةفسالفلا نم تناكو ايسورب
 | 0 ارلا يف لدانت ميشا لكو ..اهشقن نم ةكرختمو'ةيح هذنع ةداملاف ةداملاو

 ةيدسج ةكرح ىوس سيل ركذلاو . لطم اًنوكس نكأس ©" مسج دجو. الو . تفي ال
 يداملا ملاعلاب ةطبترم ةيغامد

 يواسنرتلا كايلي دنوكو يزياكتالا موه ديفاد كول تاوطخ ىلع راس نممو
 لبقو . اًددج هيف ةءداملا ةفسافلا ترشآتا يذلا رشع نماثلا نرقلا لاجر نم امهالكو

 0 نرقلا يف ايناملا ىلا انرظن لوح نا انب قيلد رصعلا اذه يف ضوحلا

 0011 وادقرفلاو زلكتالاو ناك فيلا ا مدقث ام يف ركذن
55 

 ىوس اهنم انل سيو. 'هركذ نم لداعي دحأ اهيف نكي مل رصعلا اذه يف اينأملا نا
 . ةءواسنرفلاو ةينيتاللا نيب ةرابعلا ةكيكر فاؤملا مسا ةلوبجم سفنلا هوج يف ةلاسر

 ءار الا دضو سفنلا ضوجب ةقلعتملا ةيتوهاللا ةيفسلفلا راكقالا دض اهفلؤم اهمف ماق دقو

 غامدلا فايلا يف ةكرح هنا لقعلا فرعي و . دسجلا يف اعرتم صخ ام يف ةداضتلا
 دسملاا نع َةاضفنما سفن دوجوب ملسي الو . ةقيقدلا

 ة00 0 0 ةنسدس فلو سويسا كتب يتاللالا تعطلا نأ م 2
 عامدلا صيصختلابو دسجلل ةيدام لامعا يعل ةيناحورلا سفنلا لامعا نم تيب

 ا 1 كلا رس تاكو فوسابق وهو يروببخش دروللا نع دهرت يور. )١(
 اا 1 1115 الك شرعا يفاهلاقدصا نم نلجم يق' لاق نا اهلع كيب الو ةزورش ةليضفلا بجوي
 اهاجاف ( وه نايدالا يا ) ةلئاق ترا تأدكسلا ىدحأ ةتلاكف ( دحاو صد ءالقعلا عيج 3

 يرعملا لو ىنع كا ا 2 ءهلقعاا هب حرص ل يذلا وف ) يروبستند

 نص تلطا جفا تلق ناو يلوم ”تعفر لاحلا تلق اذا



 "ع ةسداسلا ةلاقملا . رب حرش

 ةيناالا تاسوسحلا هيلع عبطنت ضربا س اطرق وا ليقص حولب هبشأ ناسنالا لقعف
 -تافياعملا نم اذلتع 0 ام ردصم يه ةيجراخلا تاسوسحلا هذهو . جراخ نم

 هايشالا امإ اهعوضوم يتلا انتبقارمو . رابتخالا ىلع فقوتم مولعم لك » كوك لاق
 داوم لك انلقمل مدقت ينلا يجلمأتلاب ةلصاخلا ةنطابلا انلقع لامعا وا ةسوسحلا ةيجراخلا
 ضعب ةفرعم بستكي ال دلولاو . « ركف دجوي ال نيردصملانيذه ىوس يفو راكشالا
 اندرا ولف اًنيشف اًئيش هساوح ةلطساوب اليسلا و داوم يح ىتلا روصلا '

 ةذرلألل راكقالا نم فينلملا نود نيش ايا ستكماال تي ادنو يرن
 امل لصا ال َتاّنِلوا وا ءىدابم هنومسي امير در يف نوسرفي اتثادح يفو
 تكتب نب ال "ايزكفا انين نحن كاردألا" نس اننلب اذا . عرش ارجع را انتدج مولا

 هذه ةصالخو . ةب زيرغ اهنا يا ةعيبطلا نم وا هللا رم انا كوت انف تا

 1 َ ٠ ساوملا يف نكي مل لقعلايف *يش * ال » ضو ةيضقلا هذه ين يش تاظحالملا
 هك لمأت يباثلاو يلح ادخل مدقت ي”نيعوت ةفرعملا نياك د

 00 ريالا اذه تمي هنأ هيا .٠ انيف ةنطابلا ءايشالا ةفرعمو انع ةجراخلا ءايشالا

 الاد رع تا هلم ناك سا ةيثآ ةفرعمب لب ال ذا م

 رابتخالا ةجيتن لب ةيناحور

 ركفلا » هباتك يفو هملعم نم دعبأ ىلا بهذ كوك ذيملت سنولوك ينوطنا مث
 مو توهاللا لع ىلع ىحناو قتلا قنو ةازوتلا ف نمط 1 هس ردا

 لقملا» همي رش راع هيي را
 وعدملا__نيبواشنرتلا نب كفل ادعأر دمع صقر فدع الا ان

 يد ل م رهو 17١ ةنس شون . ليب سرطب

 موتو 0 كاسمتسالا نم لضفأ دوحجلا » دلوق لثم نم راكقا هل يخيراتلا

 « سهنلا دولخحو للاب داقتءالا نودب ةمالا

 يزيلكنالا كر هدفلأ يذلا كانكلا كنف 1 0 !او

 كقاو رت هك ةتنك ىيناك - هم ةكلاثلا 0 الب ةينارصتلا 7 هعوضومو



 ةسداسلا ةلاقملا . . رك حرش «

 ودل "اب 0 السل 00 8 متع دال ف تاب يفاهنم

 مولعلا طيشنت ىلا اهماكح يف ليملا دتشا ءايرلا بجوم ىنتئاو راكفالا ىلع طغضلاو

 هيلع ىرجا ىتح هكا يرم دو ناك يذلا يناثلا سولراكو . ةبرايتخالا فراعملاو

 لاول ةرظف قس 2 كو رغام ايعيبط ناك تفرغ قف هلسر قلعو ساوزا

 تراصو عيملا نبي ةيوابكلاو ةيعيبطلا مولعلا بح رشنتا دقو ةيعيبطلا تارابتخالل
 ٠ ةيئاب ربكلاو ةيسيطنغملا مهتاناحتما رضحنو ءاماعلا تاقلح ىلع ددرتت تاليبنلا تاديسلا

 اًثيدام اجهنم اهب تجبنو اعِي رس امدقت ةيعيبطلا مولعلا يف ارخاكتا تمدقت اذكهو
 اهاوقاو مالا ىغا ةليلق نورق يف تحبصا ىتحةءيظعدم اوف ىلع هنمتلصح اديمح ام

 ابن
* * 

 هللا نرج ارييدلا نيوغ دعب ارتلكتا يف ةيداملا ةفسلغلا يف اوزيمع نيذلا نمو

 متداضمب ةيداملا ةفسلفال ليبسلا دهم هنا الا ايدام نكي مل ناو وهو ( 175 دولوملا )
 أنبا لكتما ةفلشنلاب لغتشا نا دعب مث . ساوهلا نع درجملا لقعلاو ةيزيرغلا راكقالا

 سب وه ادم دض ىلع ناكو سب ول ًاقالخ ا . تاب

 ةرئالا | رانقنا , ىف. ةناكف :سؤم فالخ يطارقوعد ةعاجالا روفألا ف

 0000000 يللا ةداضل ةيطو نع اينتم اليزط (نامز شاعو ةيطارقوتشزالا

 يف وأ - ىرشبلا ا 6-2 هيأا داعف ١1788 ةنس ةروث تلصح ىّتح

 ثيحب ةناغلل يلجو !ًدج حضاو ١15٠ ةنس ربظ يذلا اهدودحو ناسالا ةفرعم لصا

 : هيف ام مها صخلم.اذهو . ارئاكنا 2 ا ميلا مضنا

 . سوتراكدو نوتالبل افالخ ةب زيرغ تامولعم الو *ىدابم الو راكفا دجو ال

 منال 0000000  ةيل» وا ةيدا قئاتح الور ةيلزا راكفأ انف دجو ال دلل يفو

 0 و ناكم لك ىف دحاو: رابعا تاذ ةيقطتم ةيضق وا ةبردل ةقيتج
 00 الو ةدرجلا الا ؛اضق دوجوب نود نوملعي ال ملوقح بذهعت مل نيذلاو . ةفاتحلا

 لصحتت يتلا انفرام» يف اناف كلذ نع م ا هدو نايك كيما
 يلكلا مث لوا يف يلا د دعلاب لي ف رلا لق يلكلا كردن ال رابتخالاب اهملع



 .٠ ةسداسلا ةلاقملا .رثخ حرش

 هش لواحم رهوجو لاح راف وج نبي لصفلاب الو سور اكد يأر ل حوزلا نع

 هيهذم لكيف دنتسي ٌهنال كلذ رم رثكا هنع مالكلا طسب ىلا ةجاح الو

 سوروقيبأ ىلا

 وه ءىش يا فرعيل هتعسلف يفثحبف ١688 ةنس دولوملا 5 سب وه اموت اماو

 يا نضحع ننجح روقشلا ف ةيعالمو هللا تانئاكنا قوز رع تا
 نع ةيبسم دنا ”ازجسا يف' ةكوحس ”هدنع نئاسحالات ا نئاومللا ىلإ يش لك دري لا
 رونلاك ايف لصحت امنا يتلا ساسحالا ةفص لصف 06
 ناجل نم هاا هفردلا لكنا لوكا امسن ءايش ايشالا ةكرح نع توصلاو نوللاو

 - وم ةذاؤتملا راككاالاو لوطا بلت يف ةيباق الا اسيل كاردإلاو نحنا 5
 كلا لشاب نر ناويملا نطاب ىلا تالاعفنالا هذه غيلبتو . ساوحلا لاعفتا

 « ملك ناويحلا يف لعف در » هلا نطل ةلرذأ نع لص كلا هجران ءاشالا روض

 توهاللا اعل يتب ام كرمي و هنم هيانا كرد ا ام يف اماو

 ناضج قئاك نا يع ردت قش كا

 شاع ثيح سيراب ىلا أجتلاو بعثلا نم اًفوخ ارخاكتا نم بره سب وهو
 نا ةلوو تنين كتي زوو رك" ا ل عم لاصتالاب
 تابيملاو تاببسملاب بابسالا ةفرعم ىلا حيحصلا جاتنتسالاب لوصولا ةعوضوم ملع
 ةصايسلا مدخم نا بج اهنا لاتف ةيلمع ةدئاف ةفسلفا نوكي نا دا اراندهو ”فاسالا

 لع ةميكرشلا "كقداَض اذان“. فوكلا ةجيناو ماها يلا نيدلا ريتعي الو . ةعانصلاو

 ةفارخ وهف لارا رام دلع ةبوكدلا تلتف ردا
 تداعتسا ىلا ارتكتا يناديغ ايل ا نك و ميلان تزن دعو

 هخيرات يف «لكوب ) نوريتعيو ةيداملا ةفسلفلا خيرات يف ارتلكلا ةنسالف ظعا نم سبوه )١(
 دنبأ رواه باتحلا لغا نمو شع ماسلا نرثلا قف ها ,ازثلكنا ندع
 اًراظن نيركذملا

1 



 اهرقمو دسجلاب ةقلعتف سفنلا اماو كردي ال ايش حورلا لعجي ذا سفنلا :رع حولا
 0 ةداملا يف هراكفا ثبل ةسايس هنم كلذ نا مهضعب نظ دقو . غامدلا

 امات الصف دسحلاو حورلا نيب لصيف - 1568.6 ١695 ساوراكد امأو

 هنع ىنثي يذلا وهو يتاحورلا بهذملاو ةفسلفلا يف قيقحلا ةينثتلا بهذم بحاص وهف
 0000٠' هللف يف ديتيي وهو «دوجوم انا ذا ركفا انا 9: الثم راصيذلا :لوق
 00 0 11 رمأ يف هلا لع دي رجتلا وأ لالدتسالا ىلع لب ءارقتسالا ىلعال
 يرتمالد ناب لوقلا ىلع رصتقنق انه كلذ انلصف اذا حرشلا انب لوطي و. يداملا يأرلا

 0000 2 د16 لع اهضسب ف هتفسلف سسسأ رشع نماثلا نرقلا ينيذام منعا

 قيررط يف راس اههنم لكو اهتفسلف يف نيقفتم ريغ امه اذا سوتراكدو نوك ابف
 وأ يرظن يناشلاو . يسح وا يدام وا يلمع اهدحأ . مويلا ىح ع رتل لاري

 0000000 للالو « ارونيبس » هدم“ سوتراك د قيزط في راس نمو يباحور

 « يدنسج ) نوك اب قيرط يفو .ريثك متريغو « لجه» و « نيلش »و «تخيف»و

 رشع نماثلا نرقلا يف سيسنرفلل يداملا يأراا ىلا .لصن ىج كولو © ساوعانو

 مويلا لاذ

7 
 ني ند

 ل هك يداملا يأرلا ددجم هلا رتمنو ١655 ةنس اسنرف يف دلو عدس

 نم مهب رصاعم رئاسك ةيفنلا ليبس ىلع نككو رهجلا ليبس ىلع ال هل أرصصتنم سوروتيبا
 مهاب عرصتلاب مهعالك نوحلتفي ةيداملا مهئدابم طسب لبق اوناك نيذلا نييعيبطلا
 طسب في عورشلا لبق ُهناف . الثم سوتراكد ريظن نيدلل قلطملا خوضرلا نوخضار
 ةدحاو ةعفد ملاعلا قلخ ىلاعت هّللا نا يف كش ىدنع سيل لوقي ملاعلا روبظ يف هبهذم
 مسن نم نّوكتي نا ملاعلا نكمي ناك فيك ةفرعم نم سأب ال ههنا لا

 امتهارك ىلع الا اقفتي ملو ضيقن يفرط ىلع اناك سوتراك د ”هرصاعمو ىدنسُ
 ديحا دقو رامتخالا لع كدمّتعل ىدنسحو . لقعلا لع كمدعل و رك كف طوول

 دسجلا لاصفناب سي ملو . سوتراكد تاهسج بهذم دض يرهوملا بهذملا ديبأت يف



 ١١ه ةسداسلا ةلاقملا . رنخب حرش

 طقق ةداملا الا !دبما مساب ريدجو دلاخ ةقيقح تبان ءيش الف . يفتي ال دحاو وهو

 قوفتو ةداملا اهسيلت يتلا روصلاو ريداقملا لكو روصلا لك اهدحو اف نمضتن اهناف

 لصحب ال توم عقي ثيحو . اهنطاب يف دلوتت لب جراخ نم اهات ال ريصح لك
 « رخآ 0 للحم وا دل وحر لوا ل

 يمد :يش لكل ما هيف ةداملا نال يدام ةقيقحلا ين يأرلا اذهف

 انيأر اك ةداملا ددحت يثلا يه ”هدنع ةروصلا ناف وطسرال ًًقالخ روصلا نوكت يلا

 يدي ىف اريخا عقوو أي ايناملاو اًننرفو ”ارتلكتا ىلا لحرف اريثك ود نط
 مهلاعتل ناك دقو ا لا يلع كحف اب ايسينف يف ندلا ةاضق

 ةمشلعلا اس ل 0

 يالا ىقوتراكه راهي ]رك اب كلا عجار ةفسلفلا ديدجم يف فعالا لضفلا نا ىلع
 0 عباسلا نرقلا لثاوا يف كلذو سب وهو يدناسج غلا يداملا

 ةقيرطبحاصب وةثيدحلا ةيعيبطلامولعلا يباب بقليو (1785 - 1671)نوك ابف

 وهو .رابتخالاو ةنياعملا ىلع ةيفسلفلاو ةيماعلا هفراعم يف هداّتعا لج لعجي ءارقتسالا

 ةفلفلا بهاذم نم عبتي مل هنا كلذ ىلع ناهربلاو . يداملا ئأرلا نما ف

 ها وجلب لا "اين ليلعتلا نكمي التعتطلا ةال وت فسح لش قومذ لع لا
 ةلطاب انل ربظت دق ةينيدلا قئاقحلأ نا لوقي "هنال نيدلا دض ًايصعتم نكي ملو . ةدرفلا
 نرد ا لوم و ورا كلل أخ هتفسلف يف لم 1و اتيلع ةزقل رك

 0 3 هتباغ لب ا افراد عيسوت , هيدارب ال ا ةروص ىلع عونصللا ناضل

 2 ةلقراملا كح ءايسشالا يف يعببطلا رظنلا نم هل ام مم هيف يناحورلا ليملا اذهو

 ابلعجيو لا . لع ترهذللا ذل بهذي وهو . هسفن عم ضقانت

 0 ناويحلا ىلع اهفلطي و ةداملا نع دلوتت ةلقاع ريغ ىلاو . ةداملا نع ةلصفنم ا

 لصفي هنال حورلا كاردا نع زجعت تفسلف ناب رقي نوك اب نا رشيفوتوك لاق دقوق



 ةداسلا ةلاقملا . رئي حرش ١ ة/اب

 ناك امبرو . هريظن اوناكر شع عباسلا نرْقلا فصن ىتح رصعلا اذه ةفسالف عيمج نأ

 ببسلا لعلو مراكفاب حرص نم هنم جني مل يذلا رانلاب قيرحلا نم مهفوخل كلذ
 نامزلا كلذ لها سون يف نامالا لّضأت ةدش ضيا

 عزعزف خينرب رك الوقينل ةي وامسلا مارجالا رئاود باتك ربل 194+ ةنس يف مث
 ا 00 ذأ هوذج اذح نمو . نيل ظوطتيوراب ةقثلا :تقعتطاو .ناعالا ناكرا

 سمشلا لوحو اهسفن ىلع ةجودزملا

 د

 اضيا ينايلط فوسليف وهو ونورب ونا درويج ثيردحلا مللعتلا اذه ءامعز لنعا نمو
 ةقد ىلا عمج دقو ىلش كاسم" يف نتيذاملا عم قفتي اال مر

 دوجو ملاعلاو دحاو يش ةداملاو ملاعلاو ضرالا نأ ةدنعف عالطالا ةعس ىنسلفلا رظنلا

 نم زج ناسنالا سفنو هللا رهاظم نم ربظم وهو ءهئازجأ لك يف يح هل ةيابن ال
 اا ور طال (لع دنتعي درر ”هريظن ةدلاخ يه كلذلو يملالا لقعلا
 نيب فقو دقو ال ”دحال ملاوعلانا ىري "هلثموهو نس لع ناك ةدايعا زخ اور

 رصحلاو دعلا قوفت سومش اهناب ةتباثلا موجنلا رسفو خينرب وك ماظنو يأرلا اذه

 لكو لوصالا لك أممف ىوتحنو يح 0 ويأر ىلعةداملاو . تارايس اطيح

 ال اذن انراكف ازيخ م 001 ردا حالا لوا ىف ناك امانا أ لاك روصلا
 مث ةمييلا ىرخا كال 6 ا للرد هاو ةنماف نفل 6 انناف ايف

 ءايشالا رئاس ىلا لوحتي يش كللذىلع دجويف . ماودلا لعاذكهو رودلا هذه مجرب
 ايبنككونيتفلتفمع نيتروص اهرابتعأ خم ادحاو ايش تانئاكلاو هللا لعجي اغم نيدو ينسلفبهذه )١(

 نلخي يهاننملا ريغو فرصنلا قلطملا هللا ا ىلعف " ةلظللا دوجولا نع نيتلصفنم ريغ

 يروصتلا مسياننابلا نيعون ىلعوهو ٠ ةبلا اهدرب 0 ١ لوتاب وأ ضيفلاب ةنمةيهانتملا تاغئاكلا
 لعيعم يدام دوجو نو داو كار ربع نم روصو ره اوظ عووجم اهع 5 طلا ىلا رظني يذلا ىدشلاو |

 ةط] ىف :ر هدم ةماع ةروص هللا لع يذلا يعيبطلا مسياننايلا يلاثلاو فورعملا نييفوصلا بهذم هيلعو

 نوكلا ةيداج لوقلا ىلا يدئوي يلادلاو رارسالاب ا لال ه1 | راءاوو# وه الا كليل اهيلفن ةعيبطلاو
 ةسفن نيب دالا بهذم يف "



 ١ ةا/ ةسداسلا ةلاقملا .رثخح حرش

 نرا امل ىضتقا ذا ةفسلفلا هجو تريغ ةروث راكفالا يف لصح كلذ دنع . ةئيحلا
 نييعيبط وا نييلمع مسا مهملع قلطأ اذه اهارجم اوعبت نيذلاو ةيعيبطلا مولعلا ىرجم عب

 نييدام وا

 نم ةدحاو ةعفد اوررحّب نا نوثدحملا نويداملا ةفسالغفلا عادت / سصاالا لوأ يفو

 رشع ةسه ةدم راكفالا اه.ترمتخا ىدابم رجه لبسلا نم سيل هنال وطسرا ةئسلف

 نملواو . اهنم حيحصلا ديبأت ىوعدب اهحيضوت يف اودهّجا لب اياك اهوذبني مف انرق

 ويتانوبموب سرطب همسأ ينايلط فوسليف اهساسا يف الوعم برض
3 
 ان

 سشنلا دواخ نا هيف نيب سفنلا دواخ يف اباتك ةنس فوسليفلا اذه رشن

 ةداملاو ةروصلا وا مسجلاو ةروصلا نال وامسرا بسح رمي ميلستلا ليحتسي عا
 فيكن هرمي نا الوا يضتقي ناسنالا دول ميلستلا ديرا اذا » لاق ناقرتتت ال ناتفص

 ناذانل نكم ال ناكفا نود هناف هيف لبثت وا اعف لمعي مسج نودي ايحم سفنلا نا

 لزا ةتاذب نكفلا قار ركن الون. هئاضعاوللا لع ضيحا ص را

 اد 2 قيل وعم يزل آلا يلكلا كردي الف ساوحلاب ظبترم ههنا لا يدام ريغو
 ةئام اذا اضف ةرضحو عييت ةراكمالا نال تاتوالا نم دك ل

 0 الو لع اف قبب الذا

 ناكل ايلتعر نمنا دع ليت ال ةزيضف اهمال تليضتلا لمع نا » ضيا لاقو

 ىتح سفنلا دولخ نوماعي مومعلا ةحاصم لجال نيذلا ةسايسلا باب را مذي ال هنأ ىلع

 ةذل نع مهاوس ”هعبتي يذلا ميوقلا ليبسلا يف ءاجر وا ًافوخ رارشالاو فاعضلا ريسي
 دواخ 205 زارشأا + اماع وتم دجو ال هنالاق ام حيحص نع هنال.: ىوضت

 مل كانسو دينوميسو سونيلب و سوريموا ناف هب نورقيف لضافالا +اكحلا اماو سفنلا

 « مهضارغا ديبع اوسيلو ارارحا اوناكل ب كلذ اودقتسي م مزمال'[رارتغا "اور

 يحولا نا لوقيو . حيسملا ةعيرشل ةخوضر دك وب سويتانوبموبف كلذ ع
 الا . عانتقا ما هنم كلذ ارما يردن الو ةفسلفلا اهعيط.تست ال انيقيو ةيزعت بلجي



 ةسداسلا ةلاقملا .رئخب حرش ١

 2 كالا هتاقملا

 0000 7| داما ةهذم __ رمع نيماخلا نزقلا يف ةسلعلا ةضبنلاو هنارصنلا : تسرهن

 2 ىضوك_ كولا سوه يدنسغ__تركد__نوك اب ووربونادرويج_ سويتانوبموب

 قعيبطلا ماظن يرتمالد شوتس - فلو - سفنلا دوجو يف ةلسارم # نالوت ليي
 --مهوهدواد --- سويتفله بح 0111 كالت راما و و ور هدا د ني بطلا

 د ع عساتلا نرقل ةلا يف 10 ايناملا' ِق نييداملا تهزم كح خا يتسم ل نوسح

 ويلا ةفسافلا ضرغ  مدقلا يف نيداملا بهذم نيبو 2 قرفلا

 ناحل 00 دس ابلعو ةفسلتلا يف يداملا يأرلا نا
 ةفسلف امس الو ةدرجلا ةفسافلا تداس ةليوطلا ةدملا هذه رحب غو . حيسلل رشع

 م0000[ ]01 لمسولا روصعلا يف اهديبأت ىلع دج دعاس امو . سيلاطوطسرا
 ااا 0 ]طرازات . طوقسلا ىلا ةروكذملا ةكلمملا تعادت دقو ةينامورلا ةكلمملا

 اهنع ةجراخ ةداهل ةبرورضلا ةروصلا لعجيو . ةئاذ ا امنع يننيو ةداملاب

 001 13 دو هني قرفلاو - لوا كرحم دوجو ةرورضي لوقيو.. ال ةداضمو

 امناو كلذ اهل ةداملا نال هل عناص وا ملاعال قلاخ ريغ هدنع لوالا ن'اكلا نا كلذ يف

 "7 هل كرحب وه
 700 1 1 ضرعال حبنلا اذه لع ةينارصنلا يف ةينسلنلا راكقالا تيقبو

 و انيباد اعضوو رلب كو خينرب وك ماقو اكيريما تفشتك ١ ىتح ةيتوهاللا ةياغلا

 عم اهداحتاب "يا كلذ اهل سلو صئاصخ الو تافص اهسفنب الل سيل ةداملا نأ نوتالب عب

 روص انعاتجاب نادلوي رز ذرخ . اأو ىننا اهدحا ةروصلاو ةداملا نيردهنعب ةعاق مدع ماسجالاف ةروصلا

 دوجولا



 56١ه ةسماخلا ةلاقملا. رثخي حرش

 اكو الهس اهم مايقلا نكن اسنالا تاجايتحا تلق الك همالك نمو . 0
 0 نا هلع ينبني .قراعنالاو نيم 0 . مظعا ةداعسلا

 يدر وا ديج ءيش ال هنا لوقب ذا هدنع ةيبسن ةيدايتعا ىهف ةليضفلا امأو . هقيدص

 تاذ يهف اهدحو نا هاا ل نك لك لي د2
 0 مدقلا يف ىف ةيداملا ةفسلفلا فق ةتسردمو سوروقسا دنعو . ةدئاف

 قوف يبن روصلا اماوغراف ناكمن هالخلا امآو ٠ 0 ءالخلا نانثا ا لاق ضؤر و60
 . داعلا ايلاو اذيلا اق "الا ل ةناق'ارما نك ا لكو تادوجولا تعدبا ايمو ةالخاو كك

 لسرم نإويحلاك ناسنالاو ٠ رثدتو لوضت !هلك لب ءازجو ة ًافاكم الو ءاضق الو باسح قارفلا دعب سيلو
 اهليعافاواهتاكرح ردق ىلع اهئاقلتنم اهلك ملاعلا اذه يف سفنالا ىلع درت يتلا تالاحماو ٠ ملاعلا اذه يف لمع

 امناو ٠ حرتو نزح اهيلع دريف ميت ارش تلعف نراو ٠ جرفو رورس اهيلع دريذ اًنسحو |اريخ تلعف ناف
 - لججلا -هأ اهليعافانم اذ ربظي ام ردقب ىرخالا سفن الأعم اهبزح اذكوىرخ الا سفنالاب 0 سور

 مس ل



 ا ةسماخلا ةلاقملا . رح حرش ١

 هلوقي سفن فصي ناك ُهناف ساروبك سوروقييا بهذم نم هنوكب رختفي ناك
 بهذملا اذه موصخ نم ناكم نورشيش امأو « خلا سروقيبا عيطق نم ريزنخ انا »
 ا دق ةادعا نييزويملا زاك زم نانثاو . مريقحم:يف ”هدهج لذب دقو

 ءارعش رم دحا نكي و سوطسوغوا روطاربمالا دهع ىلع اهدجم جوا سروَقيبا

 اهل عب ان ريغ هرصع

 مها هريتعا يذلا قالخالا لعب اهنم قلعت ام يف رهاظ سوروقيبا ةفسلف لضفو
 يو نانويلا ةفسلف يف اهملع دمتعملا ةثالثلا ماسقالا هتفسلف يف اضياىعار دقو . لئاسملا
 نيدعاسم ىوس تايعيبطلاو قطنملا لعجي مل هنا ألا بدألا لعو تايعيبطلاو قطعنمل
 00000 نكنألا ردق لع ةنسش ةايللا نوكت ئتح ةامحلا"يف ةرورض مزاللا علا اذمل

 هلا قؤاحألاب قاككلاو ة؟ىللابا اهتانعم

 ريغ غارفلاو ةدرفلا رهاوجلاب هريظن لاقو تايعيبطلا يف طي رقوميد وذح اذح دقو
 يف اهتكرحو هل ةياهن ال يذلا الخلا اذه غارف يف ةعاد ةكرح ةكرحتم رهاوجلا نا
 ةيبلول ةكرح ثدحنو ضعي اهضعب مدطصت ثيحب ضعب ةازاوم ىلع اهضعب فارحتاب
 ةعونتم ةدب دع روصو ليك ل يد ةكرالا هنو عباوزلا ةكابك ةيلطورخ

 رهاوظ عيمج يف ري مل سوروقيباك طي رقومد نا ضعبلا جتننسا اذه نمو . ةريغتمو
 ءايمعلا ةفدصلا لعف الا ةعيبطلا

 "0 |27 اهلع لضفي لب بيتسسراك ةيدسحلا ةذللا ريتمي ال .سوروقبياو

 اديعس نوك ١ نرا ردقا ءاملا نم حدقو ريعشلا زبخ نعفيغربينا لوقيو ١ ةيلقعلا
 اال 01 1112 نأ ىرب ناكف نتيطارتمد مايآأ ف تفسلفت يذلا سوردوتيا امأ 61:9

 ةالث اط نا الا اط ةياهن الءاسجالا كلذكو ٠2 ةباهم اللا الخلا يف ءالخما نم كرحتت تناك يهو الفقع كردت
 كلت نأ كدو ٠ طقف لكشلاو فعلا نيثيش اط نا ىري ناك سيطارتيدو لقنلاو ظعلاو لكشلا ايذا
 |0009 1 اكل كاف ٠ ةسواع زغاةموهوم نا ةلوقعم ىو ٠ ركتت الو لعفنت ال ي١" ارت ال ماسجالا
 ا 2 1 اغا لح -كرحتو الاكشاو ملاعلا اذكر ىض اهكاكطضصا نم كدت عءانتاو !ًوارطضا اهتاكرح يف

 ( لخملا ) . ها . ةطبخمتاو قافتالاب ملاعلا لوهح ممزلف ةروصلاا ٠



 اميلاعجرب مد .ريبكلار دنكسالا 0 تعقو يتلا ةيسايسلا تاكابترالا
 هايرق يوذنيي ا هتذمالتب ناسك 5 اف ىركشاف نسلا يف مدقت دقو هيلا

 مناد اهجرخي ناك هنكلو مدالب لها داقتعا يف رتاوتم وه ام ىلع ةحل الا مرحي ناكو
 تاحاسللا يف ةميقم ةييففزاط لمع ال ةدلاخ ةيلزا تانئاك' ايلنح ل

 مارتحا تأ هدنعو , ةعببطلا ىرجم نم الو ضراالا م * يب ايمي ال مارتن ةئئاكلا

 قى قناع ديلا رك الا اهريتمي الو . املاك رظنلا ةالا ب ا
 وه اذهو . عجو لك نم لاخ ديعس دوجو وهو هتعسلف يف هروصّس اب ةهسيش ةلاح

 ءالولا قدص ىلع نيعمتجلا ةبحالا نم ةفل“وم تناك يلا هتسردم نم دصقلا ةياغ

 لك امهملا بسنو ةبذاكلا مهما ةضرع احبصا اهسس'ومو ةسردملا ناىلع مهنيب لدابتمل

 دج ةرهاط تناكس روقيبا ةايح نا ررقم هنال . حيحص دانسا نودب نكلو ةعنش

 مدبلا فرخ نور 0 يذلا ناتسبلا يف نوعمتجي هذيمالت يقبا و ةنس 7, نس يف يفوت دقو

 0 5 دق سروقيب ١ ناكو هتوم دعب كارو انا رهش لك نين

 زوربنلا اذهل

 نسحاو اهتاصخلم دا انل سيل باتك ةئامئالث نم او سرت بتك ددو
 ونسال ينيتاللا ىعاشلا ةزوجرا وه هملاعت ةفرعمل اهلع دمتعي ىتلا دراوملا

 ةعيبط 2( ف ( . م . ق ه8 - ه5) سوروقيبأ دعي بهدملا اذه ءامعز د ىو

 دقو سوروقيبأ تكمل نم ةكدد تاك اعد ةزوجرالا هلهو 4 ءاقذلا

 اهمسأ ريغن
3 

5 0 

 بهدملا امههو طقف نيهذم ىلع الا نانولا ةمسلف نم اولوعي مل نامورلا نأ 5

 ماظعلا همور لاجر نم 1 [سوروفي ا كعمل 7 نور هدرا يبي وتسلا

 هوو ةفمالنلا. نهو دئادشلا 50 ةليضنلا لَغ يف كلا ل 41

 ةتفسلف تيمم اذه نمو ( ليسب ) ىمسملا انيث | ةقورا دحا تن ةمتاعت يقلي ن 5 ةنال كلذك يس ني.قاورلا

 ايش تامو ٠ لمتلاب لوقلا نرقي اهيف ةسفنن وه ناكو !ًدج ةيلاع ةليضفلا يف ةفسلف هو ةيقاورلا ةفسلفلاب
 هنطو لها نم ناقولا قابسا لكي اطار عارالا د

 ان



 _ةسماخلا ةلاقملا ٠ 00 دف

 مساس 0 3 "ل قفا دقو ما 0-7

 بيئسيرأ ةسردم نم جرخ دقو « يسوقاريسلا سينال » دنع يكمل « نوتالب »

 دحاجلا سرودويت

 ةيرظنلا ةفسلفاا وجلا الخ من طارقس لبق نييداملا ةفسالفلا رخآ ناك يتسيراو

 0االا برشا ىلاطوطسراو ..تروتالب نزلا نفوس مذ رشا
 000 دب زرق مش فيل ني هال طار انبلس 15 نواه
 ةيداملا ةفسلفلا

 ريهشلا ةيعيبطلا ةفسلفلا بحاص نوتارتس وهو سيل اطوطسرا هلم ل كاع نا هيلا

 وا ةوقلا ناف . يدام بهذم هلا ناك ا ليلقلا الا يك اعاتال ىلا دي هعلاعت نم ربظب

 : اح الا لع ينبملا معلا ا هرمتعل ايل ملاعلا ربدي وطسرا دنع يذلا لقعلا

 9 0007 ا قروب ةقالا نما ىتشم يح لكل 0

 هلا ةعببطلا لك لب . ءيش لك نطاب ين وطسرا هعضي يذلا يحورلا !دسلا اموزا دجي
 ةرورض هلق ساوحلا روعس يصتقي 0 ا ا هرب ل ل

3 
 نت

 م. ق 565 ةنس دلو سوروتييا ميظعلا فوسليفلا ربظ ةنس ةئمب طارقس دعب من
 00 4 011 ارش وهز ةتسدك4 نيا راك دا هل ثدخو اكيطا نم ةيرقف
 ا 0 دع للام ترا اد يراك ل تح كا

 يف هميلعتو طي رقمد 1 0 ها

 0 ع نطو ىلا داع مث . وطسرا ةذمالت ىلع رق انيثا تو . ةدرفلا ه

 000 1١ دام ناك ةنإ ضعبلا لوقيو داليملا لبق عساعلا نرقلا يف ناك يلانوي عاش مسأ 61

 رثكأا كا جرت دقو ماعلا نيوكتو: ةلالا للست يف هرعش اهنم ةفلتخم تاؤوضوم ةيس راعشا ةدع من
 ةما تانللا



 اذ ةسماخلاةلاقملا . رثخم حرش

 لكل .نطرماب دج هناك ال كرة ويدل" رك نادك كله لا
 ناسنالا لهج رذع ةفدصلاىمس و ةياغل لعفي سومانلا اذه ناب سيال

 ةكردتتتم صاوج يلا هبجوك مالا لا يللا ساوحلا كاردا ين“ هيهذم . 25

 قباطم وه انساوملوا اننادجول اّنتاذ ًروعشألا ناولالاو مناورلاو تاوصالا تسيلو
 مويلا ساسحالا يف اهملع لّوعملا بهاذملل

 رانلا سهاوج نا اننيب قرفلاو انيأرك وه سفنلا هوج يف ”هيأر !ريخاو . اسداس
 منامز يف ةلوهجلا باصعالاو غامدلا لاعفاب اندنع اهنع ربعي طب رقومدل

 ."نيمسوإلا ةفسالغلا راس نم انراكما ىلا برقا طب رقومد نأ مدقت امم ىريف

 نييداملا يأر دبطضي كار 3 اي ازيثك هيطضاو .هرصع يف ىداملا هنار تلال

 لبقتسلا يف هيلا اوبسن مث لوقلا هيلع ىسق دتف سيلاطوطسرا هيدبطضم نمو . مويلا
 ”هنع 556 امه حضتي 5 كلذ لك نم انارب وهو نعط لك ”هوعسواو ةيئاش لك

 د

 ام ةقيقح 0 اوقلاو نويئاطسفسلا ءاج طي رقومد دعب مث

 ةملآلا ىلا يتح مبكَميف مهتلاطتساب لا انرظن يف ةيمها ملل سيلو ميس امو مولعم وه

 بيلا حالا ا ا هنا لاق ( م ٠ ق 44٠ ) ساروغاثورب مهنم

 دابطضالاف 2 انيثأ نم درطو دوححلاب مهم :اف . نيدوجوم ريغوأ تودوجو

 تيفي دع يت ل مالا الم يذل

 ًاماظ نيثالثلاسيئرب بقلملا سايتي رك مهدحاو نامزلا عم نوي اطسفسلا رساجت مث 1
 لهاا. بسشلا وعدخيملةاهد ساناج عاربتا ىوبموسلا ةطآلا نا ارايج ل

 ةئيطا حالطصا نم مظلاو لدعلا نولعجم و قلطملا ريخلا نوركتي ني اطسفسلا نا مولعمو

 ماع عضوو حيسملا لبق عبارلا نرتلا ياناك ىذلا ينس را فرطت مث . ةيعامجالا

 يم هدنع ةذللاف . دوجولا ةياغ اهريتعا يلا ةذللا 0 ا

 ةذلو لقاعلا ل نقلا ضو مالا عمجم نا عيطتسي الو ةداعسلا

 نضتلا باذع نم.دشا دسللا تانعب .ىشناد1ا 02



 . هريغ نءال 4سفن 50 هز 357 بجاو ءااهنالا 7 يس نم

 [ئضارإلا يف ةفامتس ريك ”غالو ايف قلق ال ينل ةايملا

 لوط سانلا دنع ردقلا ليلج شاعو ةئينهو ةليوط ةخوخيش طي رقومدل ناك دقو

 ليوط ناك هنا ربظيف بطلا يف 0 هفراعم ةرازغو هلضف وفرع دقو . هتايح

 ةعس ىلع لدن ال هيف ةايحلا فرص نأ“ نعش خي ام يف اهعضو يثلا ماصنلاو . هيف عابلا

 هل ام ىلع لب ( .لعلاب بح ةحايسلا ىلع ا هلام لك فرص هنال) طقق هراتخا

 نم ةفسلف يف دجو. ال ام ديدحتلاو طابترالاو ةقدلا نم هتفسلف فو . فا راقولا نم

 : حيحص أذهو ميلا علا ارم ل ٍضو ةفسالغلا نم ' همدقت

 ةب رهوجلا رومالا عيمجي صاوجلايف | انبهذم هبشي يذلا يرهوملا هههذم يف لوا

 اذالع اماو ةنلتخل ةسدنه لاكش يل اننا ل لع فارما تا يرو انه قرفلا»

 اندنع اهتكرح امأو ىلوا ةكرح اهل بسني وهو . ةيوايكلأ تافصلاب اهنيب فالتخالاذ

 رغصأ انرهاوجو . ىهاوجلا يف نيتي زب رغ امهربتعن نيتللا عفدلاو بذجلا يبوق داضت نف
 هرهاوج نرا ىنخي الو "7 ءاوملا يف رينملا رابغلاب اشي يتلا هرهاوج نم اًدج

 الا الل ل لاك نآو انرهاوجت انأو . نوكلا لاوحا' نع ليلطتلا ليهستلل ة روضت
 هلل انهادحاو تاكل لنه ايئانكل

 هبشي رخآ مايقو اهضعب لاوزو هل ةياهن ال ام ىلا ملاوعلا ةرثك يف هبهذم ايناث

 ما 2

 000111 © فلو ءيش الا نم نئاك يش ال اهنفا لوقي ىتلا هتدعاق . الا

 داتا حالا جا نع اسلا
 نعطلا نم ميدقلا يف هيلع بلج اذهو . انريظن "ن0 كل 6  اعا

 يف ةقيقحلا يفو نوكلا ةبر « ءايمعلا ةفدصلا» هلعجك مويلا نويداملا هلمحب لازي ال ام

 ينلا ةدرفلا رهاوجمنا عيما## نم تارايايم اهيف اهعطب رعشن داكتال ينلا جلا ةبح نتلاف لاق ( 1١١

 اننيع اهرصبتال



 ١/8 ةسماخلا ةلاقملا .رثخي حرش

 رئاس:نوكتل ةقلتخلاراهتاداجتا دو ..نسشلا امش الإ ظن
 خازللانوا قئاقدلا هذه اةفالعا لك تفوتم داولا !فوللاو حي 2 ا

 اهنم ريك ١ ةغراف تاحاسمب ضعب نع اهضعب ةلصفنم يشو . عضولاو ةروصلاو 0 2

 . ةميقتسم مادطصا ةكرحو ةرئاد ةكرح ناتكرح رخآلا ضعبلا ىلا رظنلاب اهضعب اهو
 ةكرم سفنلاو . ملاوع ىئالتثو ملاوع دلوتن لازت الو . اهتسك أهل ةياهن ال ملاوعلا ددعو

 دسج لكلو.دسملا ةرارح دلوت رانلا ساوجب ةهمبش ةيورك دج ةفيطل ةدرف سهاوج نم
 نع ةعونمم اهنا آلا مسجلا نع لاصفنالا بلطت كفنت ال سننلاو . ةنيعم ةرارحو سنن
 توملا عقو سفنتلا فقو اذاف سفنتلا دعصتب كلذ

 رثأتت' شتلا لاق هي نصاخ ساوملا كاردا ىدخ انف هدم لظ ةرعا

 لاغوا ١ نع وا دج لامتتا نغ الا. لص التراكمدلا كو ككل 0

 ا لك نم ةثعبنملا روصلا هذهو . نسل ةيمسج روص
 ةقيقح كردت ال ذا ءايشالا ةعيبطل قباطم ريغ سفنلا يف اهريثاتو ساوحلا قيرط نع
 م ثيح حلا تاوصالا عمسأو ناولالا ىرن انناف . ةقيقح اهدحو رهاوجلاو مهاوحلا

 مزاي لب ساوحلا كارداب ءافتكلا حصب الف ةيسدنه !ًروص الا كردن نرا مزلي نكي
 ةقرتلاو ةعمحتم),ةدرك رهاوح ئوسااوسل ىكالوك ةملالاوتلااشبا علا ا

 سفنلاو . ناسنالا رهاوج نم ةايحرثك او ىوقا اهرهاوج نا ناسنالا نيبو اهني
 رهاوجلا هذه تاحنا توملا لصح اذاف ةقرتحم رهاوج نم ةئلؤم اهنال ةدلاخ .تسيل

 ران رهاوج تراصو

 ) ”يش ىشالتي 30 2 يش 3 نم ءيشال) ةدعاقلا هذه عضو سي

 « رايتخالاب ال رارطضالاب ءيش لك » مها يو اضبا ىرخالا ةدعاقلا هذهو
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 ةليضفلا نال ةليضفلا لمع مزاي هنا لوقي وهف دج طيسب ظي رقوهد بداو
 ةوخال ريخلا لمع مزلي أهلا نوربتعي مهماف نيمدقالا رثك ١ نش اذهو .ةداعسلا باج



 ةسماخلا ةلاقملا . رثخي حرش ابابا

 قوام ريغو ايلزا ملاعلا ربتعي طيلقربك لقوديبماو
 اذ ىف تناك ابيفا يذلا قوشلاب ةدحاوأ ةرك ةعمجتملا رصانعلا عيمج نا لاق مث

 ببس وه اذهو قوشلا امههداضي نراذللا ماسقنالاو رفانتلا لصح مث ةنك اس ىمالا
 1 دعب اهف ملاعلا انك نيذللا عفادتلاو بذاجتلا

 لك الا اًئيشف نيش انوكك يوضعلا ملاعلا» ضرالا نا لوقي ملاعلا نوكت نأ دعب و
 ا افا ال ةظننكر يغوا ةيسانَ رتغ روضاوفلا . اذنه يف ناك ارو صققالا: نم
 بنا الكرت تلانو مناوملا هذه نم تصلختق هيلع يه ام ىلع تابثلا

 01 نانالا ايننابكرملا ا كرد ١ لكحل لاغ سا

 ةنكمملا تايكرملا رئاسب ترم دق
 امف سفنلا مجرت ةيونعم ةياغ ىلا كلذ بسني و سفنالا ةقرافم اهادحو

 قي ول وعل وح ااا: نم كوالا ةلاظالإ

 صاوحلابلوقلا باحصا مث طارقس لبق ةيداملا ةفسلفلا خيراتل ةفسالفلا مثا نأ ىلع

 ريدبا يف ةينانويلا ةنطاقلا نم طب رقومد لصاو . طي رقومدو بسوأ ميهمظعأو ةدرغلا

 مق 46٠ ةنس دلو ثيح

 بهذم وبا هنا ىهاظلاو . ريثكح يش نع معي لماما هير رانا واق
 قئاقد وا ىلوا روذب دوجو هلبق لاقيرتإ ريكا فوسليفلا نكي ناو ةدرفلا ىهاوملا

 ةيعيبطلا مولعلا يف ميظع نأش هل يرهوجلا بهذملا اذهو . اطل دادع ال ةب واستم ةيدام

 اًدج مخاعت دقو مويلا ىتح لازي الو

 ساوحلاب كردت لا لازال ديما دقن ك رص غارف » سوبيسول يأر لع دجويف

 ضو لصفنت وا قئاقدلا هذه عمتج ام بسحب ىنتخيو ربظت ءايشالاو . اهل دادع ال

 « ىثالت الو امال

 اك ةرشدنم قئاقدلا ل زل هينلعتو هتفا حافر ةدمد هديل امأو

 يذلاو ءاوملا ثي_ دوجوملا رابغلاب اهمش دقو . اهرغصل كردت الو رصحلا قوفت ةيلزا



 امال ةسماخلاةلاقملا .رثخي حرش

 . م. . ق ٠٠ ةنسس شاع ةعببطلا يف مهاتك ضومفل ضمانلاب ىمسيو طلقربف اديدج
 نكي مف وه ننارخ ماج ةنونيكلا نورتسسي ناك نري وال الاد هيل[ اسوبع نو

 لوزتو ربظت اهماف ريصملا ةلاح يف امئاد يه ءايشالا نا » لاق دقو . ةروريصلا لاب

 ا يطتعةجلااو كلملاو/ “املا قيتاتوبلا مانع لع داّزاذقو 6 امتقو ل
 مل لكلا دحاولا ملاعلا نا ) اضيا لاقو . ىلوالا ةنالثلا نم تعا اهريتعيو راثلا أعبار

 لعتشتةمئاد اًران دبالا ىلا نوكيسو نئاكو ناكر هامناو. رشب الو ةملا ال دحا هعنصي
 هسفن عم رنب وج اهمعلي ةبعل وهف دودحم دح ىلا دمختو

 ("”ةيهلالا ةيلزالا رانلا نم دعصت اهماب اهنعللعي و ران ظيلقرهلوق ىلع زان الا سفنو
 اذا انفراعفف. ريصملاو ريغتلا ةلاح يف اهنا لاحلاو ةتباث ءايشا ىرن اننأ نظن انا لوقيو

 ال ةءاغنالو ةلطانل او دان او ترك

 ارو افيو بولا دقو او ملعب اهيل ةيضرالا هايشالا ف س1
 « بحتتملاوا يكابلا 0 0 هلجال هيلع قلطا
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 ةنونيك نبي قيفوتلا يف دهتجاف ابيبط ناكو ( .م.ق 45٠ ةنس ) سولقديبما ربظ من
 بهذ لوالا بالا هةنوك اندنع هرايثعا ديزي يذلاو . طيلقره ةروريصو نبي وايلالا

 هنا يا ناكام ديدجن نع ةرابع ةروريصلا ربتعا ضرغلا اذه ىلا لوصوللو . نوراد

 ءاوملاو ءاملاو رانلا ةدوجوملا ةثالثلا رصانعلا ىلع دازدقو . ةنونيكلا بورض نم برض

 تماد يلا ةمبرالا رصانعلا بحاص وهف كلذ ىلعو . بارنلا وهو اعبار اًارصنف
 يفاهتبثا امناو اهعضي مل وطسرا نال أخ وطسرا رصانع اهتيمستو . معلا يف ًاليوط مز

 ىلع ناك اع رو اهنم قرا يريثا رصنع وهو سماخلا هوجلا املا فاضا دقو . هتفسلف

 ةيحورلا هاوظلا ببس عبأر

 راتلاب ضرالا نم للحت امو ضرالا وب رجتو اهنم فئاكتاف رانلا وه تادوجوملا أدب+نا لاق 9
 ةازملا اسي و هائل 1هَدمَتو غراما اه دبر ديماراكات ةاوع راس الا راش لات امو كام راص
 ب لوفلا ها ٠ داسنلا اهيلإو نوكتلا انف ىهتنملا اهيلاو ًأدبملا يهرانلإو



 ةئام ةهآلل ىحض ىربكلا ةتدعاق فشتكاا ام سوروغاثيب نا » لاق ةينآلا ةرابعل
 ١ ارم را ناو ديف هنو ين ىدقك ! الكف تس روت

»* 
* © 

 ريهشلا اهسسؤمو سوروغاثيي ةسردم نم رثك ١ انمهق ةيوايلالا ةسردملا امأ

 ني ايلآ ةنيدم نم اهمسا تذخا دقو ( ىطسولا ايسآ ) نوفولوك نم سونافوني رك |
 .م. ف ه4 ٠ ةنس يف ناك اهدوجوو ايلسدس

 سي وافوسليفلا ىلا نوبسني و . ةينيدلا ماهوالا دض ماق نم لوا سونافوني زك او

 نع خوسنم هنا يا « ناسنالا نع لّوحم هللاب رّوصت لك » ةيتالا ةرابعلا خاب روف
 00000 ل] اذه ىلا قبانلا نع: سوناقوتي 51 ناب ىلاطاو هتاذو ناسالا ةروض
 هلال نإ لاكبلل ربظي 3 ةريبشلا ةرابعلا هذه ماهوالا رحب يف اوصاغ دقو هلطو لهال
 سارط نباو. سطفا اهتناو دوس هن دوس الاف مهناسلو مهاوثاو رشبلا ةروص ام

 0) | وه لذي دوسالاو رقبلل ناولو ءرهخا رسثو» قوز نويعب هتطا روصي

 نطب يف تارجحتملا فرع سونافوني ري ١ نا ىلوالا ينلاقم ين سم دقلو « اهنروص
 دجوت 'هنا نظو اًقباس ةدوجوم تناكت اناويحريفاحا اهنا يا ةقيقح يهم اكضرالا
 امناو ملاوملا دادع نم ءامسلا يف ةرهاظلا بكاوكلآ بسحي مل هنا لا اهل ةياهن ال ملاوع

 ضرالا نم ةيران تادعصت اهريتعا

# 

 هناف . م. ق 5٠١ ةنس دلو . ايسا نم سدينمراب أضيا ةسردملا هذه ريهاشم نمو
 ليحتسم سا ؟يش ال نم ءيش دوجوف . غارفلاو مدعلا ركتي ةعيبطلا يف هتزوجرا يف
 « دحاو *يش لكلا نيكل انه كتله نا القي وهوا هني

 يف هللا نا ”ءانعمو مسياتنلاب اوحرص نيب وايلالا نا ( ةفسلفلا خيرات )رّوب'لوقيو
 نوكلا يف نيدلا باحصا ةداضم هللا وه لكلاو لكلا

 يلعت ماقاو ةيوايلالا ةسردملا نع لصفنا طيلقره سونافوني ك1 ةذمالت دحاو



 البد ةسماخلا هلاقملا .رثخ حرش

 هذا كح ها ردنع زكنأ 2 معي كك 110 مَعَ يعيبط ءامسلا فو ضرالا حطس

 00 ١ مب ناك كمل خنو. ىلا كرك ةرقابفىقذأت ال ةلزا لوا

 ةيوامسلا مارجالاو انضرا نا ”هريظن نظنو . فطلتم وا فثكتم اوه ماسجلالا لك
 صلال فا تراسل دل سلا رت نكو ٠ ها اا ءاوملا نم 16

 ضقنتو نخستو اوما يناطوخد هال قار لصا نم ماسجأ "غ1

 يف طاسبناو ضابقنا ةكرحب دربلاو رملا نعلامنو .انثكتم اوه ء املا ربتمنو . ضرالا ىلع
 دعلاو نلمملا 'قوفت ليكرتلا نإ تورت ل اهعاجحاب تازاغنإناااعا لهو

 فوسليفلا نع اًدج انمدقت اننا منن . نوككا داوم رئاسو ءايحالا لكو اندسج فلؤت
 ناك ام انكر م اندنع راص ذا هنظي ناكام ! دج عا اندنع ءاوه ةظنل تراصو ينانويلا
 طش هقتع

7 
 تن كد

 0 07 ءاإ تحال موق لا يف ال احدا فلا ةقاولا لل
 باحصاو . مق ةنس يفوتملا سوروغاثس م ىلا ةيسوروغاثببلا ةلسودملا مات

 ث ةضماغلا ءاشألا اولخدا نيذلا مث مهماف ةقطلا هذه نم نودعي ال ةسردملا هذه

 ىلا دانتسالا تناكن انويلاكة عيبطلا ةبقارم مهتدعاق نوكت نا نع ًاضوعو . ةفسلفلا
 لوالا ةداملا يو ةعب رالا ةبرصملا ةفسلفلا ناكرا مسر سوروغاثيف . ةيباسحلا لثاسملا

 اواغتشا نويسوروغاثيبلاو . عب رم دحاو يف نيلوالا نامزلاو ئالخلاو لوالا حورلاو
 ٍِقفء "يش لك وج ا قيسوملاو ةئيطاو باسحلاب اا

 ةفسلفلا يف امل لا ءايشا اولخدا اك دع يش لك »وا « ددعلا

 3 لزيو ريغ ني وككلا يف مراكماو

 تشو رق« رع كيف اف :٠ يمل كلازتد دي د2 اعل
 ملتضلا 2 نا 0 سوروغاشيبل ةريبشلا ةدعاقلا لعنري وييشلا تن كلا قلع دقو

 « نيتريخالا نيعلضلا عب رم لصاح لدعت ةي وازلا مئاق ثلثم يف ةمباقلا ةيوازلل دلي اقم

 ناك
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 المربع اهنا لاقو.٠: ف صال يش لك لبق اهسضن ةداملا ل مط اةدااف

 نا » لاق ٠ 20 00 ءاملا نم قراو ءاوهلا ة ةقر نود اهماو ةيه انتم ريعو

 "010 سو ىش لك» ضيا لاقو « خوش لك ربدتو ءنش لك لمشت ىلوالا ةداملا

 , : : )» ىلا تدع لا دوعل و
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 ردنمي زكلا ىلع ركتاو ٠ نييتايملا ةفسالفلا نم ثلاثلا وهو . سينام ركنا ءاج من
 0000 00 تح دخاو ةنك ام ابمال ةايللا”ديلو: لع ىوقتا ال اهنا ىلوالا ”هتدام
 سفنتي ناسنالاو هسفن ماود ىلع ةفقوتم ناسنالا ةايح نا أرق ,كلاذل بقا نوكت

 000 215 اذا هاو ٠.ناويللاو ناسنالا يف ةايملا:طربش اذا ءارملا نا لاتقتغاوملا
 ٠ اندلا تاقواحلا يف كزذك نوكت نا ىلوالابف ايلعلا ا يف ء اوما لع نقوتت

 سنو روظنم ريغ اوما ٠ اضيا امل ابس نوكي نا حصيف ا طرش *اوملا ناك اذاو
 000 11 لك اعرق: كلذك نانألا نفنو 0 ةاوطاو . كلذك ناسنالا
 ف 00019 ةليللو ةيسنلا وا: ليقتلا“رثتعا كلذلو, ةعيبظلا يف ىح لكس فنو.ناسنالا
 ”هتدامتسنا يا . عمجا ملاعلا سفن لب طقق ناسنالا سفن سيل ءاوملا نا لاقو . !دحاو
 انلمشت كاوه يه ىتلا انسفن نا 5 هلوق نم هاظ وه اك ىلوالا هتوقو ىلوالا

 كننيال فوسليفلا اذه يأر ىلع هاوملاف « ءيبث لكل مشي هاوملا اذكع انيلع طلسنثو
 ىلالاحتسا "قر اذاف . ةروص ىلا ةروص نمو ةدام ىلا ةدام نم ريغتب لازي الو كرحتي

 ةرارحلا ريص اضيا "قر اذاو . رجحو بارتو ءامو ميغ ىلا لاحتسا فثكت اذاو . را

 ةيواهسلا مارجالاو . فثكتم ةاوه ىوس تسيا ضرالاو . دربلا ريص فثكت اذاو
 الف تاللوتف تقر اهتكرح ةعرشلو :ضرالا نم. ترباظت ءازجا نع ةزابع ةعماللا
 ارا ا

 يف ةيقيقحلا فراعملا نم ءيش ىلا دنتست اليثلا ةيفسلفلا ءارآلا هذه برتتت 3
 000 ةراعلا كامزلاو ثحببلا نم نم م ىضنقا ام ىفخب الو . مويلا لعلا حماتن نم ةعيبطلا
 ىلع ءيش لك ناو . ةرك ضرالا ن نا سلاط ملعي ناك اكمل اك غلبملا اذه غلب



 ١و ةعماخلا ةلاقملا.رخي حرش

 يحلل د كسر اا تليد معلا عم نوهارشلا اللا 0 مثد ٠ سهنلاو

 لواو . ةعيطلا لاوحا ةقارع فاق امناو . ةيجولويثلا نع أشنت 0-0 ةفسلف

 ةنوريتعي نانويلاو ٠ تليم نم سلاط وهو اًعيبط ناكر كود لوق ىلع مهقسالف
 ةيناثويلا ةسردملا ساشا عضاو وهو ةئسالفلا ابا

 ا ا ا ًارقو م ٠ ق "868 ةنس سلاط دلو

 ةنسلا مسقو ٠ اهلظ نم مارهالا عافترا ساقو . ةيعيبط بابساب ليلا نايفط للعو
 ندا راهتناف قيلستلا ىرعا تردكك هنطو لها أبناو ٠ امو مدد ىلا نبي رصلاك

 قو ا نقلا نكس هور علا را اسال نم ملعتب لو بانج نطل
 .: قطانم قي الا 0000 ء ةزه خرز رثعو -ةثاغشي ءاسهيبتما ردصا هنا

 ءامس نم مموقب ميدو اران ةنالم اهنكو ضرالاب هش اماسجا موجنلا ربتعاو

 نم حاورالا ىفنو دوجولاو ةقيقحلا ملاع ىلا ةحلآلاب اهو الم دقو ةب رعشلا مهتاروصت
 ءاملا ىلع ةعاشو, ةيرؤإكا نضرألا ناو ..رءالل نا ءىق رك لسانا لان

 اتعب ون ةئلو لحا نمر اثك همياتوي+ بابن "اما لذه لش لع اق د
 ةداملا يف نوكلا لصا نع

 كلا مسرو ٠ تقولل سايقم لوا منصف ( م ٠ ق ٠١ دلو ) ردنعزكك أ مهنمو

 طبضب ىتتعاو ٠ ةيفارغج ةتراخ مسر نم لوا هنا يا رمحا ساحب نم حول ىلع ضرالاو

 رددت دي صار اكا , ىدر الار: ميزو ٠ امتحاسمو اهتافاسمو نك ازكلا الاطر

 تح هي رحبلا'تاناويللا ىذا, خم اهف.ةيحلا تاقواحلا "ناو: نركلا طور 7
 دمي نا دارا لب ءيبث لك لصا ءاملا نا ىلع سلاط قفاوب. مو ٠ ٠ عباتتلاب تنوككناسنالا

 ءامسلا نم اهلك رداوملا عدبا ةنمو ةروص لكل لباق هاملا لاق ءاملاوه لوالا عدبملا ناةنع لقن 1١
 ماملا دوج نف نا ركذف . ينالا رصنعلا قم بكرم لك ةلعو عدم لك ةلعوجو ا 0

 تنوكت ةرتخالاو نا ذلا نمو: دانلا كنركت ءاملا وخص ىدو» ءاوطا نك هللبشا و 7

 رهيب ىلع ببسملا نازود ركرملا لحث ترادف: بك اركتلا تنوكت ازيثالا نم لضاخا ا اهيشالا قد : ةانلا

 قا هوطاو كد نانا © فس نانركما او شا ل او لاق - هيلا اهيف لصاا قوشلاب

 هاا ال ايفا تاكرألا اديه هنا يار اعلا لولا ل هنأ 0 كلو لاق ٠ اولع اوك ا[

 ح ليلا نم - ءاملا ىلع ةفرع ناكو نئرعلا:ةلع يذلا ءالآب همدلا دبدخ ( لوألا



 ةسماخلا ةلاقلا .رفخمب حرش ل
 ةراعتسم ابي ةصاخ ايما نوبت لا ايات" خب راتلاب لهج وأ ضح قالتخا ةدوجوم

 هبا نع ةنس ىلا وا: تنلا ومن نم كلذ لثم ليق هناف سند الب لبحلا ةلأسشك ضيا
 يرصملا بعشلا دئاقع ين نك « ثير » لوق ىلع ثيلثتلاو . رصم كولم دحا

* 
»# 

 كردت ال ىلوا بابسا وا ةب رهوج رصانع ةعب را دوجو نودقتعي اوناكنوب رصملاو

 ةداملاف . لوالا هلالا نوكتي اهعومم نم نامزلاو . ءالخلاو . حورلاو . ةداملا : اهتيتاذ

 5-00 تاذةح اموضخشب اوناك«.ثين.» مهدنع ىمسنو انه الع رصتقنو لو الا

 سياس ةنيدم يف ثين منص ىلع ةدوجوملا ةباتكلاو . عاطقنا نودب ةكرحتمو اهسفن نم
 آ00 001]| تأَذ ىلا ةحضاو ةراشا « نوكيسو ناك ام انا » اهمف بوتكملاو ةعيدقلا

 « ىمظعلا مالا »وهو ثينل عملا مسالا يف اضيا 1 ربظب

 (000 07 | لوألا هلالا نا اولاق نين رصملا بحذم ىلع ةقيلخلا ةناور هذهو

 ومن وه امناو ديدج ءيشب سيل بهذملا اذه ةياور ىلع ملاعلاف ”هنم ملاعلا نّوكو هتدام
 ىمسي و ريدتسم لكش وذ ملاعلا اذهو . كيلا ل د نكس اكمال

 اذه 00 3 ا ةفلاج ال ادم و رداع هللا نوكشت هفو . م ١ ةضيب

 ةليوطلا روهدلا يف !ديور ادي ور ملاعلا

 تي ينسلفلا ىدالملا ل للا ا يدلملا ىارا نم انلقتنا اذاو

 ربظ دقو ةفسلف 0 ارد ةسااقلا 4 اع نارا دهان الوان دك تملا

 0000000 ]ايات نامز ىلا سداسلا نرثلا لوا نم فصقو نرق وم ةدم يف

 اومس كلذلو ملاعلا ني وكت ةلأسمب اولغتشا ةفسالفلا ءالؤه عيمجو . حيسملا لبق 4

 ةدام نم ءيش لك لصا اولعجو ةيعيبط ةيدام بابساب هيف اولاقو نييجولومسوك'
 ا 11 سورا يأ كلذادمب تعضو يتلا ةينثلا ري, 5 مهنم دحا الو 2” لوا

 ذخا ابرف مدقلا هب راشتنالا ريثك ناك ىلوا ةدامب لوقلا نا ةلاذملا هذه لوا يف مدقل دق (1)
 لوقلا اذه نم ةعيبطلا يف مراكفا نانوبلا



 اا ةسماخلا ةلاقملا . رئخي حرش

 تا ولات كازا لاداعي نجلا كيططضم الل لقال لال ليي ضر سا الا
 سلا قينللاو انينهالعر ذا ركع واذ نانو هللا لع مكاكتا 2

 كف الف سيل اليا 30 قذا ؟زصالا ادعو قاس همر
 اودبش نا ةمهاربلا مطتسي لو « ةتبلا دئاقعلا هله لثم لبقن 0 نحف راغشر عا

 هاو اني 0”
 دع

 انف

 'هدحو يجيبنملا نيدلاب صاخ سيل راطقالا رئاس يف نيدلا رشنو ةبحلاب ملمتلاف
 تذخا ةينارصنلا نا معزب وهو روبتب وش لاك .دنطأ نع كلذ دحر ل |

 يف ملعب ناك كا ل ملعت إ ةينارم كا نار هش اك رصم برات نع اهعلاعت

 كح داوم 0 ةيبدالا ملاعتلا نا ىنخي الو . « يقال

 عم ةيدوبلا 2ك كلا لف ةدوج وم طاشلا نال نا فوندو لاق دقو . نسدوبلا

 لنا ف 00 عم اًدح هباشتت ةينارصتلا 'ناف كلذ ادع امو . اهف فالتخا ضءب

 كسنلاو ايندلا ةايحلاو دسحلا راقتحاو اهداضتو حورلاو ةعيبطلالاصفنأو ةثامالاك ف

 لك اشامو ةريدالا يف لازتعالاو ةلهرار

 خرؤملا لاق دقو . اهلق ري - ا ةينارصنلا تا 2 0 دجو الف

 0 ل كا ةقين اؤرصنلا ناب لوقلا 3 » لكوب يزيلكتالا

 دج ىرخ جورحا ]وقعت نسل اه لودق دا ا ةلوقعم نك 0 ناو ومرلا ىلإ ال
 ةروصلا يف كلثم وه لجر عابتا ةلاسرلا يف رئابكلا ربكا ةنالاقنا اهنهو ٠ ةيميهلا مرح يف لوخدو ةيناسنالا

 وا اًعضوو اعفر كيف فرصتي . دايت هيلا ةب-:لاب نوكت ىتح برش اع فوك 3ك 1 لك
 تيجو اةليصف لاو كنلع اري اا اما كل مر عوعلا ديعكا نأ ايلكو امانا كناح 0 5

 مترا تاو“ لوف لع لوفل زييق الف ر هلوت درجت منررتغا ن اق ٠ فاو قدص ىلع هلياد امو كمادخت-ا

 رومالا تابيغم نع نيرذلا لا نمو 0 أم ماسجالاو رهاوجلا صئاصخ نم اذ دنعف متزعو ل

 دنطاو ا باتكلا بحاص لاق ب لهفلاو للملا باتكنم - ٠ها 5000 ٠
 قئاقحماو تايخاملا ماكحاب حلاو ءايشالا صاوخ ريرقل معا نصا بهدم لع ةكرايزاتك

 ءايشالا عئابط ربرق' ىل آم ليمر ك1 دحاو بهذ لعن آب راقتب مجعل اذ مورا ا رومالالاعتساو

 ياسا رسالات تالا تايفيكلا ماكحاب حلا 5



 00 ” اكل ل املا ان ده د2 نر ل كفلاو

 درع ةرابع وه يذلا ( اجنوس ) لوالا مدعلا ىلا يا ماعلا نوال“ لا كوع

 ىمظعلا ةداعسلا

 اد لجلال كل نك دوللا ندع وه“ انغ اناورينلا اولوح دق ةمهاربلا نا م

 لو تاذلا ناركو ديدشلا لمأتلاب و "') مأ مأ لوقي ناسنالاف لمع لك نع ةلاطبلا

 طقف ةمهاربلل الا عاطتسم ريغ لوحتلا اذه نا ىلع . امهارب ىلا وا هللا ىلا اًئيشف اًئيش

 نامت 511 نيد اذكه هيدوبلا نيد نم اريك راتتسا ةمهاربلا نيد نا اكو

 .بوعشلايف مراشنتتاب دسفو ةطاسبلا نم هيلع ناك ام دقف مث مث . ةمهاربلا نيد نم 1

 ا ارأو ةنكلاو ةتامالاو ةريدألاو نوقلاو روصلاو نيسيدقلا نم 0
 راص مث ءادبملايف ضقانتلا نم امهنيب ام ةدش عم [دج جيلوناكلا نيدلا هبشي هك

 ودل 0 هسفن أدوب

 صاظ ميظع لوعفم تاذ مويلا ىتح لازن ال هداسف نع ًانغرنيدلا اذه *ىدابمو
 رك ذ . ىرخالا نايدالا باحصال مهسفنا ةمهاربلا ىتح هب نينيدتملا ةلماعم نسح يف
 اا دك ةيريلكلالا ايوب ةسردم يف تيركسنسلا ذاتسأ جوه روتكدلا
 مهمف ضفرعلا اذه نا» 0 هصن ام ينيدلا ىراصنلا ضفرني نيددنم "هل أولاق ةمهاربلا

 ١( سوسحملا نيب طسوتملاوه نولوقي و ركفلا زما نويظعي ةركفلا باحصا ءالؤهو ٠ لوقعلاو .
 هيلع درت تاسوسلا نم روصلاف ٠ اضيأ هيلع درت 6-1 نم قئاقح|و ٠ "للا 0 يق دووم ىهف

 :دهتجلا تاداهتجالاو ةغيلبلا ةضايرلاب تاشوسملا .رعركفا|و ممولا اوفرصي ىتح دهجلا لك نودهتجيف ٠

 رق اهرو" لاوحالا تابيغمنعربخت انف“ ماكل هل لت ماعلا اذهنعركفلا درجت اذا ىت- 1 000
 راطمالا ٠ لاحا يف هلتقيف يح لجر لعمثولا عقوي ابرو ٠ عينم نارمأ مههدذ اذا مهتداع تناك اذلو

 ةلج مهضبي يذلا مهلا م 0 ةباصالا يف دحأو ي 0 ىلع نيقفتملا ا نيبذبلا نم 6 نوعبرا

 ةلقث مد ًاكيينلارملا ءاليلا مهنع جفدني و ١ أه٠ ةداعلا هذه مهضعب ذخا مهنعو تلق -< لحل ا.للملا باتك نم

 اضياركذلاي فرعتو مويلا ينح للملا ضعب دنع لازت ال يتلا .

 ةلاهقسا ررقو ”الصا تاوبنلا يفن ملل دبع دق ماهرب هل لاقي مهنه لجر ىلا نوبستني ةمهاربلاو «؟)

 نوكي نأ اما نيرما دحا نمولذي ال لوسرلا ب يئاي يذلا نأ لاق نأ ام هوجوب لوقعلا يف كلذ
 ا13 هلل لوضولاو وك اداه مانلا لقعلا ءاناقك دقف ةلوقعم ناك ن اف ٠ ةلوقعم نوكي ال نأ اهو الوقعم



 ١/4 ةسماخلا ةلاقملا ..رتتعن جرش
 لع ءارماللا لاك رعت اد ننيعشم هين مهمهذم لع ةمهاربلا فاخ الو

 ٠ حيسملل عباسلا نرقلا ىلا ثلاثلا نرقلا نم ديدشلا دابطضالا اذه مادو . هدابطضا
 فو هن اشنم ناكم يف يا ةعدقلا دنلا يف ادوب بهذم رصحلا ةريثك .ءامد ةقارخ لح .

 رثك ١ مويلا هنا ىتح ايلوكتمو تييتو نابايلاو نيصلاو ناليسك نادلبلا نم ”هرواج ام
 انيك او ل ليز تام رونا نييدوبلا ناف حيسملا نيد دعب اًراشتنا نايدالا

 ًانويلم كه

 سب ييينداف ةعاربلا لحدا نب ايدل نس" ل ا
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 اند طن

 حيحصلاو ةظفللا هذه ىنعم يف اوذلتخا دقو . ادوب بهذم ةياغ بف اناورينلا اماو
 اممناعم متا يف ةيمدعلا نع ةرابع ادوب هدم تملا مدعلا وأ يش ال عن ا

 فوسو لطاب هيف يش لكو مجولا نم بكرم ميأر ىلع ملاعلاف . ماعلا مجولا نعو
 . توملاو . ضرملاو . ةخوخيشلاو . ةدالولا : ةعب را دنع ىربكلا عاجوالاو . كلهم
 ناسن الا ىلع ينبني باذعلا اذه نمو عاجوالا هذه نم صالخالو باذع اهلك ةايحلاو
 عجري ىتح ركَف لك نمو ةساح لكن م ةفسلفلاو نيدلا ةطساوب يشف نبش ررحتب نا
 ثعبلا تاذع نم صضالخلا و اها لع نار مدعلا ةحار ىلا 5

 لييس للاظطلا نامنالا اهاتعمو ةيعس وبلا ةيترعأ ديلا ةضرع نردو لاق ةيعسدولا ه1 3
 نع لفتلإو عابتمالاب و هيف بغرب نأ بجي اهف ةيغرلابو ةيطعلاو ربصلاب ةبترملا كلت ىلا لصب امنإو ٠ قا
 بونذلا نع بانتجالاو قلما عيج ىلع ةحرلاو اهمراهم نع ةفعلإو اهتاذلو اهتإوهش نع ضورعلاو ايندلا

 !و ٠ ءاذبلاو ٠ةييمغلاو ٠ بذكلإو ٠ انزلاو ٠ سانلا لاوما لالختسإو حور يذ لك لتق : ةرشعلا
 : مكلاو درا اعادجا# لاصخ رثع 0 ::اةرخ الا ءارط دعا . هنلاو ٠١ تاقلالا اشك
 صالختلا يف ةركفلا ةعبارلاو ٠ ةيوايندلا تاوبهشلا نع فنعتلا ةشلانلا ٠ 7 بلا اواي سلا ع وعلا سال
 ىلا راظنلا ةرغكو بدالإو ملعلاب لقعلا ةضاير ةسماخلا ٠ ينافلا ماعلا اذه نم دوجول ١ مادلا ماعلا كلذ ىلا

 مالكلا تيطو لوقلا نيل ةعباشلا ٠ تالا كلل ف ققنلا فيرصت لع ةوثلا ةسداسلا رودالا
 نع ضارعالا ةعسانلا ٠ هسفن رايتخا ىلع مهثرايتخا راثراب نإوخالا عم ةرشاعملا نسح ةنماثلا٠ دحاو لك عم
 ٠ ها قمنا بانجىلا ًالوصوو قملاىلا اقوش حورلا لذب ةرشاعلا ٠ ةيلكلاب قحنا .ىلا هجوعلاو ةيلكلا ؛قلخما

 : دقلاب.: نقلا وذح ةردعلا|كونذلا لكشر لع رده[ يامر



 ةسماخلا ةلاقملا .رئخ حرش 1/١

 مهب دوب ميلعت ناف ضورفلا ثيح نم نيبهذملا نيذه نبي رثك | قرفلا لعيد 0
 000 0 لا ي» هيلع اهضرثي ىلا ضورئلاو ..ناسنالا ريرحت هتياغو رثك ١ بسشنلا

 نمل ةدعاسمو بيرغلا ةبحمو ةفعلاو ريصلاو ةئسحلاو ةمحرلاو عاضتالاو ةقفشلاو
 اًبح اهي صأيو . حلا ماقتالا نع ضورعلاو دقحلا مدعو تاناويملا امس الو ةفأرلاو

 ” 0 احالاو ةاواملا اضيا لعي و . صاصقلا نم نوع خلو دل اذاككأب اعمط ال ريخلاب

 ريمالا دسج نا » لوقي ادوبو . ماقملاو دلوملا ةهج نم تازايتمالا رئاس يننيو رشبلا

 « دبعلا دسج نمرثك | يواسي ال
 0000 ٠١١ ةسردلاب اال ةماقلا.ةغاب هةميلعت بتك ناب ”ءاوش:نع ادوبزيمت دقو

 دونبال ةسدقملا 5 يا ادولا كادقف .نامزلا كلذ يف نايدالا يقابل ًاقالخ ةصاخلا

 . ةلماعملا ءوسب روهتي وا بصعتلا بكتري نا نودب ةيبمهاربلا حاورالاو ةحلالا درطو

 انا ١1 1 هند لمجم نا ديري. ناك هنال كلسملا اذه كلتني .نا ىضتقي ناكو

 000000110 الا ىحسملا نيذلا سرك ةنركملا واطقا رئا يف لسز ترشتتا
 عيمج نم صالخلاب مثدعي نب كلا هبوعشلا عيمج ضاهءاو سانلا عيمج نيب ةبووستلاو

 ماعلا نم ليزي نا ادوب ةياغف . مدعلا يا « اناورينلا » يف ملوخدب بئاصملاو مال أ الا

 بهذم رشتنا كلذلو . مهسفنا ماب ل نومتمم ال نيذلا ةمهاربا ايزل نك

 ع اعبي رسو اريثك ادوب

 نيد ماقأ ( م.ق ةنس ) هذانم كلم اكوس | نا ميدقلا , هي ران يف 0000

 7 ! ودل ميلعتلا هب ىمأي اكىنسحلاب لب ةوسقلاب نيل احا لماعي لو متكلم يف ادوب
 ارماصتلا عنمهنا لق رخل يف هذال الخ اًريسا لتقي لو ةنيكلا وا ةمعاربلا ديطخ

 مهئاقتساو نيرفاسملا ةحارل لبسلا ماقاو قرطلا ضرع ىلع راجشالا عرز دقو . توملاب
 0 دل 1 اضاركلا نسل تايقتس انناو ءارتنلاب اريك كفاو

 اهامعب رملاو

 ةدالا وهو٠ عيش 0 :وقو ةيتالك ةداماوُه ضبا اهارب 5 دالونلا حر نمو ] كهذا لك ملعب

 انيق حاورآلا هيف تلخد مث * ( اضيا *”يث لك وه لب طقف *يش لك ببس وه سلو اهسفن نم لوحخ# ينلا
 ةداملا ناظعي الاز ام اههناف اهتم قتثملا نييدوبلا بهذلو هاجكتس ةنلذل اقالخ اًعيشف



 اا ةسماخلا هلاقملا .رثخ حرش

 ادوب اهعضو يلا '' ىتاطوج وا ''” ادوب ملاعت ىلا كلذب ريشا مهنيد يف امهنم دونما
 5 م. جنو 5ل 51٠.٠ كك ا كلك نا ىناطوج وا

 هي اًدج دتمم دنا عم 6 ريك الا يف عدلا كادت مل يذلا بهذللا اذهف

 ع يش هيف سيل يأ تاواص الو سوقط الو اب ءاحض الو هلا نودب نيد وه قرشلا

 : ةليضعلا ىرخا ةرامعل و ةيناسن الاو بدالا ةناماو : نايدالا يف هيلع حلطصم وه

 لب .ملاعلا ىمسي ام الو ةملآ الو هلا هيف سيل يذلا هاجكتس ميلعت نم ذوخأم وهو
 ىوتلاب زيت ىو ضعتلاوةليلطلا انه تت رالماع اكدر حذف لالا ةداع ملي

 الخ ام ماد ريفت ألا ةقيقحلا يف دجوي الو طقف يرهاظ توملاف . اهم ةلصتملا ةيعيبطلا

 نرارما حوزلاو ةعيبطلاف دسجلا نع ةلصفنمو اهسفنل ةدوجوم اهناف ناسنالا سفن
 ادا

 الا قيقحلا دوجولاب ملسي ال يذلا ادوب بهذم ين :رادوجوم نالماعلا ناذهف 2

 .لمعلاو ةحارلا وا ةكرااو نوكسلا انوقاهم نئاكلا ىلوالا ةداملا يا ميظعلا يتب رك اربل
 تلا دل عك يلو 0 ل

 د 3

 مهو اهنا اهريتعي و ةداملا دوجو زكر يذلا اهازب نهم م لخادو

 راكناو دسجلا ةناما لصاو حورلاو دسملا يا ةينثتلا لصا مولا اذهو ساوملا نم
 02 دوو لكو ملاعلا

 الو برشي الو معي الو مب الو دلوي )ل ماعلا اذه يف صخت مدنع ديلا ىنعمو دب لحتلا يفو )١(
 ' تومي الو مرج

 هروبهظ تقو نمو فيرشلا ديسلا هزيسفتو نومك اش ةمسا ماعلا ين رهظ "نب لدا : لختلا يفو («0)

 ةنسص فال 1 :رجخل| تقو ىلا

 ردوجو نم لي وط نامز دعب بلع تلخد لب هيف ةيلصا تسيل اهارب بهذم ةيناحور نأ ريدي ©
 دام ثا ياىمملا ف ةدالل فاذرع لدالا يف 5 اهارب َنإَو ةعيبطلا يوقول اب نايدالا تانك 315

 نع ةريغد ة 10 هنا اك: ةصن اد دونطا ةيروك ناتك يأ ادولا يف *اج ٠ 56 اهكرخم وا ةداملا قااخو

 بهذلا نم د ]و يل> نم حاص اي هنأ كو دحأو ص+الأ ةقيقح دجوي ال لا و نا لك فرعي صخب ا

 ا



 ةعماجلاةلاقلا ؟ رثخع حرش ااا

 مهدنع رثكت نيذلا ماوس فالخب . كلذك ةقفتمو اًءدج ةخضاو مهتفسلف تناك كلذاو

 ىتح مههفاذميف عيضنل كناو رومالا نم ىعا يف مهنب نانا دك لاذ اكتب تاققاتلا

 نه اقل كهوف ةراؤر ف انمألا لاق اول

 رودن' ين أرب ثماق 0 اهركذل راود لد كلا قو

 منال يبقلا اذه نم مهنع لاقي 8 1 لأ نولوب نيدلا ةعسالفلا كلذدب ىكري الو

 ثيحولا اولصو دقف.مثدا امتجا لك عم اولصو نيا ىلا يل لق نككو.ةعيقولا باب نم وه

 نم ةليئض ةعشا هللختي ًاطخ خيرات 00 « لاك ذأ عتريهاشم دحا لاق

 لوقلا اذه اهلاني الييثلا ةعسلفلا م 0 حصا لش م لوق وهو )») 39 0 ةليلق رونلا

 ف د تحتل اهددصب نح يلا ةفسافلا يهف

3 

 ) ميدقلا يداملا يأ ارلا )

 لواةقيقحمم مهمال نانويلا نيب نييداملا ةقسالفلا مدقا نع اوثحبي نا ةداعلا ترج

 لبق نانويلا ةفسالف يمس ببسلا اذملو . نوكلا يف ثحبو ةيفسافلا بهاذملا 00

 بوعشنانويلا لبق قرشلا يف ناك هنآ مويل تالاف هاا © اع

 اك مهماطبنتسم نم م ميظعلانانويلان دمت نكد انلعجم اذهون دعلا يف ”نوغلاب

 رصم اهس الو قرشلا نم 3 ك١ مهءاج امنا لب ' ل

 ا د يتلا ف درب ةيداملا ةيقسلقلا راكفاللناك اذا ىرنل ثحشلف

 ضعب نا ليق.ا دج ل انف هيلع ها اا علا ما ل ل

 نيلوا نيادبلل ةداضتم لاعفا ةجيتن ملاعلا نرا عز ىتح ةيداملا يف غلب دنهلا ةقسالف

 ةعسلف يف ةلقا امه دوحملاو ةيداملا نا ةبب رغلا رومالا نمو . ةروصلاو ةداملا امه نييلز

 لبقتسملاو لاحم يف ايناملا يف ةنسلفلا دك 4

 ن اوك الا ملع يأ ةيجولومسوكلا للا 25 9
1 



 ١ ا/ه ةسماخلاةلاقملا . .راخب حرش

 امل ام رركت لازتال ىلإ ةعبتلا يللا يدان ياا دع ل ديا

 كا لماع هل يضتقي 0 يررويخا ى اسلا عدل

 طايترالا نم ةيداملا ةقسلفلاو نوراد بهذم نيب ال سالا فلتخا دقف مولا اماو

 . لبق نم نظي ناك اك منتمملاب سيل يعيبطلا ليلعتلا نا بهذملا اذه نكي ذا . ديدشلا
 ها كايحالا رونا اًنعسلف اوني دق نوراذا لق نوكلا هدر ان دهسا

 ذا كلا دك تلا مم يارا اذ ايلاف ىيذذلا نم ياو كا كلذكو يعيبط
 ةديدع نينس نوراد لبق كلذو ٌكاذ

 الا امل ةميق ال ةماع ءىدابم رم ةجرختسملا ةيفسلفلا حئاتنلا هذه لثم نا ىلع
 فراق ل« يدار 0 مسقلا اماو.ةيقازلا راكفالاو علا يوذ نم ليلق ددعل

 تالدكو ساو ةيسس ةاداتل شتت ( أر اةنيرردل تل
 ةعسلفلا لاكش الا لك وب كرما يذلا نوراد كعدم يف ةدوجوم هذهو . كدا

 ةعيبطلا ىلا ”اهنيهارب ىيدنتست ىتل ةيداملا وا ةيعيطلا ةفسلتلا ولا ناك سلا ا

 ْ اهفن داوملاو
 0 لا را فلا يد هل نأ ك7 حضاد 0

 بهذملا اذه ناللب. طف اهانك ذ ىتلاو اهنيب ةناكلا ةمسنلل ال“ هتع فرحت نا اهعس

 ةيداملا ةفسلفلا نيب قرفلاو .ةحيحص ةعبطلا يف ةقسلف دييشنل 3 ليبسلا دبع ئذلا وه

 يضاملا يف تناك اهناف . كلذك حضاو يضاملا يف تناكاامو مويلا هيلا تراص ام ىلع
 صا ف اهجن اتن ينبت مث . تافالتخالا ريك ١ تلمها امزو ةساجاتملا نت

 مويلا اماو.كلذل اهتميق مدعت تناكف سدحلاو ءارالا دح نع جرخي الام ىلع نوكلا
 ا ديطو اماعو اضيا املع لب طتف ةنسلف سيل نوراد بهذع تراصف

 رظنن نا انيلعي ة ةعيطلا ةئسلف فناغلا ٠ انيهذمل ام انفرعو كلذ ررقث دق ذاو

 اا 0 رهاح دقو اثم وا راكفالا هذه 1 ناك دل كئلوأ ىلا

 ةيرهوملا رومالا يف نوتفاوتي مث طيسلاو يعيبطلا مهثدبلار 7 اذن مهمأ ىرتسو . روصعلا



 نم يا . اهب ةلصتم ىلوا ةوق 0 ىلوا دام نم ناك ل نيرا ذل
 ملاعلا قلخ رونلا هلا مرهف ناهلفعلا مام هاو ره: هيف اشني يذلا“ سؤاكلا

 ءامسلاو رونلا لوالا مويأأ يف يف قلك .سترعلا يف قرغلا 0 ةاروتلا ةياور يف مما ةتس يف

 .لوهسلاو لابجلاو ضيا ثلاثلا مويلا فو. .مويغلاو هايملا يثاثلا مويلا شو ٠ بف ' اوكلاو

 ناسنالا سداسلا ينو . تاناويحلا سماخلا يف 2 تابنلا عبارلا ف مْ

 . نجلاب ةنوكسم تاماظو ءام لصالا يف ناك يش لك نا نودقتعي لباب لهاو

 فاك مث . بكا وكل عنصو ضرالاو ءاهسلا سواكلا اذه نم « لب » هلالا لصف مث
 قانا شرا تاغ هلطكلا

 اهنم جرخ ةضيب نم ماعلا 1 انف » هلالا نا نودقتعي اون ا نو رمل

 يرشبلا لقعلا خيرات يف دوجوم نيمسق ىلا تاروصتلاو دئاقعلا يف ماسقنالا اذهو
 0000 0007 2 كلاو . ةداملا يف ةوش لك لصا لمي امهدحا . مرخآ ىلا هلوا ن

 .ةدالباوب ةرقل اب ةراث اهنعربعي و ميدقلا يف تناك اكمويلا لازت ال ةينثتلا هذهو . لقتسو

 ةعيبطلا ءارو او ةغيبطلابو . مسجلاو حورأاب 1

#0 

 برتقت ةعدق ةتحب ةيفسلف :ارآ ايضا دجوي هناف ةينيدلا تاياورلا هذه ادع امو

 ه0 ندا راك اعرو مناكسو ملاعلا روبلخ صخ ام يف مويلا معلا ار ءارآ نم.انايحا
 ةيقارلا لعألا يدم ل نيعيط وا ءابطا اوناك ميدقلا يف ةفسالفلا رثك ١ نا ةققاوملا

 لخأف همعنب اهئق اءلع تراصو مهدعبب تلقتسا در ١220 هيلا نأ ءاراحللار
 يف دجو انآ لع  تفلتحاو [ريثك ءار ,الا تك تاروصتلا هيت يف نوبلقتي ةفسالفلا

 اذاو . ينأي ام يف كلذ ناب ىلع يتأتسو يداملا يأرا نولايم مهنم موق نامز لك

 ةهج نم ةفسلفلا ىلع نيدلا ةوطسلف مهعوصخ ىلع اوزوفي مل نويداملا ةفسالفلا ناك
 نم نييداإل نكي مل امل هناف . ىرخا ةيج نم ةحيحصلا تامواعملا نم م ناك ام ةلقلو
 ىوضعلا ماعلا روبظ اهس الو دوجولا ةيدام يف مه ار هب 1 ام ةيسدلا نيهارلا

 | رات هيدا نزإا تح“ ىضرأف عنقا نك 1 نا نييحورلا ىوعد.تن ني



 لصف ىلا ضرالا ىرخالا ةقلفلا نمو ءامسلا ةدحاولا ةقلغلا نم قلك. ةيسمشلا نينسلا

 رطشلان مو ركذلا دحاولا رطشلا نم قاخ نيرطش سفن رطش من.هايملا نع اهنم ةسبايلا

 نمرإلا ناك كلذلو .ةةلباق ةعيبطو ةلعان ةميبط نيتميبط لهن هلا ىل ١ يالا عدا
 حصنلا ديعىلا اهولقن دقوةداعلا هذه ىراصنلا زاجامم . ةنلانمأر نضل

 طسا رئرو لسرملا انل هلقن ام ىلع ةقيلخلا يف يب ونملا رحبلا رئازج ناكس ةياورو
 ءاملا بحسنا مث ءاملاب اهلك ةاطغم الوأ تناك ضرالا نادت مهناف . كلذ نم

 "يح تاينو. بارت ةّضيق اهعمو ةفاجح ةروص لع هتنيإ ةملالا وأ لس ا

 اهنمزو:ايذلاب طفت ”ةلوضأ تدتما الو تابنلا تسرعو راجملا لع تارا 2

 لوحت مويلإ ةسب ايلا ثيح ءاملا يف ناك يذلا كممسلا ضعب و . ءابسنلاو لاجرلا نّوكت

 ئرخأ تاناوحي وأ, اك ايبازبق نمش اك جربتك راسين اك ال عب ا

 لوالا مويلا يف رونلا قلخ نا دعب و.مادا ةتس يف ههمتاو ملاعلا هللا قلخ دوهملا دنعو
 ع1 رام لان را ريعاو لبق عيبارلا مويلا ف لك اوكلاو رتعلاو سلا 3
 مدعلا نم ملاعلا قاخ دقو . يش لك لصا هيفو ةدام لك قوف هّللا يأ وهو . هتروص

 يش لك لصا يه ةيلزا ىلوا ةدام مهدنع نيذذلا ةيماسلا ريغ بوعشلا تادقتءمل افالخ
 لوق ىلع دونما دئاقع لك يفو . ©” سمشلا وا رونلا هيلأتب مهدئاقع *يدتبت نيذلاو
 ةرابعيا امم ةلصتم ةيلزا ةوق اف ةيلزا ةدام نم ناك دنت « ىشيراناند » ذاتسالا

 ةقلاخلا ةوقلا هيف ومنت يلزا ( سواك ) بارغ نع
 قاوونلا :اهاتعمو ( تيد ) ةيلصا ةلطيل رظعلا يانور لاو يروا هلت ىل ف ١

 ربعي تيركسنسلا ةغل ينف ٠ هللا لع ةلالدلل ةروكذملا بوعشلا دفع ةلبعتسملا ءامسالا رئاس اهنه قئشي عماللا

 دنعو : ( سوبذ ) نانويلا دنع وه (سوبد ) ةلظفلي ءامسلا نعو ٠ (وب دوا ساوب دوا سافيد) ةظفلب ةدع

 (سوبت )ةظذفلب ةنع نوربعي ثوغلاو ٠ (رابوج ) ةنمو «سيفوج) !ولاق مث :(سيفويد وا سوود ) نيتاللا

 ( سويد ) لاغترويلاو لوينابسالا دنعو ٠ («ويد ) نييلاطبالا دنعو ٠ ةمخرم (وبد ١ نيبواسنرفلا دنعو
 يلناثوللا فالسلا يفو + ( ويذ ) ةظفملا ةنع نوربعي ةميدقلا ةيناملالا ةغللا يثو ٠ دحإو لصأ نم ةقتشم ابك

 لالقرا وأ هلا ىنعت راوث ةظنل ةيساحم | "دا راعشا فو ؛ ( راو ) ىلا فان رتكتلا ثنو 8 0
 لايثلا ما دنع برحنا هلا ينعت اهنم ةقتشملا (ريت ) ةظفلو ٠ اضيإ



 ةسماخلا ةلاقملا .رئخي حرش ١

 ةسماخم | ةلاقملا

 هدم كح قلخلا 0 اوكا ةيداملا ةفسلفلاو نييدالابهذم يلا نوراد بهذم ةبسن : تسرهن

 ردنعزكلا كك ملاط د نة ولا دال مف كح نيبرصملا نهد د ل نع تا يرقلا دنع نييدالا

 طيرق ويد بيسول لق ديبها طيلق ره  سودينمرب ب ى ونافونا رك سونمب زكلا تحت

 ل ال ول ةزوح را "سروتسا تي نوتارتش _ ٌبيتسرا 2 سار وغاتورب د
 ماع هحوب ةمبدقلا هفسلفلا داقتتا

 000000 ا طب رب يذلا طبارلا نييزيخألا نيتلاقملا نيتاع' يف طنسأ يلا
 ناسن الاو.ىعيبط هنا اكحضاو طايترالا اذهو. لاحلاو ىتالل ةيداملا ةعسلفلابو يداملا

 0 داو نارا لا ذب هلضرعي ام لوأف هب طيحت ىلا ءايشالاب و هسقنب اليلق لمأت اذا

 تا نبأ نم :اذه وهل رطخي لاؤس لوأو . ”هنم برقي يذلا ءايحالا ملاعو سفن وه
 000 007 7 لل رد يذلا نانآلاو .# اهقلخ نمو ثتأ فكو ةاّيحالا هذه

 مدقا ناك لعلا ةطساو دولاب م ار تاالاؤملا هذه لع باوملا ناككللت

 0 م اكوام تافارخملاب انوحنشم ةفلتحلا بويتشلا دنع ةقيلخلا يف تاداورلا
 ةيلوقطلا دبم يف اوناك ذا بوعشلاب ةصاخلا تاروصتلا نم

 نامرا باتك يف ام ىلع نمرالا دنع ةقيلخلا ةياور هذهو

 لج نأ دارأ لقعلاب آلا كردي ال يذلاو روظنملا ريغ يلزالا لوالا نئاكنا نا
 ةقملخلا ةردب هيف عصوو دحاو كتف نم ءاملا لوا قلك : مدجن لكبو ةهيردق لكب

 ىلع ةضيبلا هذه يف لخد مث. سمشلاك ءيضتو بهذلاك عمات ةضيب ةرذبلا تراصف
 نم نييالم نييالم دعب نيتقلف ةضيبلا تقلفنا 32 هلالا ناسنالا يا امارب ماراب ةروص



 ااا ةعب أرل ا ةلاقملا . رن حرش

 ناك اعرو انوع كا د 0 مدارفأ فعضا دحاو بعش يلا قبب الوحا ا

 هز زنك هيلرت دال كت است سس اضا هما لعا

 ياس ةمراصلا علارشلل موزأ دوعي الو . وحلا لع نحاول ىدعتت ال دا 57

 يداوم 16 ضراالا ليحتست ىتحةديفملا ةيمومعلا حاصلاب مايقللةي رايتخالا تامعجلا

 مروصت الو مهام بلق ىلع رطخي مل ليمج سودرف ىلا ةبترملا ريغ عماطملا ناديمو اكبلا

 ى» عاشر

 الا انه ”طسبا مل يذلاو فرحب ارح هلك وب لسا ال يذلا بهذلا اذهف
 نم هرسخ دقام ر ةلعتمم ف ناساإلا لع ضرك اه دخ لملف ايحض ناك اذا كلاس

 رضا المأ انيف لمجي يش : يف نكي ل او . يلع لوحتلا بهذم قالطاب ملصأ
 0 يضر يرشللا نا ا ىلا, هب .انرظن نأ الات ا

 لال يف'يضام ىلا تلا م



 ةعبارلا ةلاقملا . .راخ حرش ١ ا/و

 دح ايأر ىلع اليلق مالكلا طسب نم يل دب ال عوضوملا اذه نم غارفلا لبقو
 يف نوراد نم 5 وهو ناسنالا لبقئسم يف « نت ةلطلا ( زيلكتالا *اماع

 - :لاق راكفالاو ءادنملا

 نطقيبير الب ناك ذا.ةيلقعلا ”هاوق ومنت نا لبقو مرا لوا يف ناسنالا نا »
 اا 017 ناك 7نسويملاوننسوبالا نمز يف ةراحلا ةقطنملا يف ةقرحلا نكامالا
 0 ذخا يتئرت ةيعامجالا ”هاوقو هغامدو ”هلقع ذخا ال مث .نا ويحلاك يعيبطلا

 اا اد مدسج يف ريغتي ملل ارو ٠ سومانلا اذه لعف نم

 هب يوق كلذ 0005 املاو ةدالعالاو ةانكلا"ةفيرهو ةسلعا يف لصحي يذلا فثاكتلا

 هيف ءاقبلا عزانت لعف فعضأف مولعم دح ىلا ةيجراخلا لاوحالا ةمواتم ىلعناسنالا

 يف بسكلا لبس طاشنلا ليلقل لبسو ولتق نع اضوع وب ءانتعالاو ”ههنم فيعضلا ةياجب
 ًاضوع نيكسملاب ينتعيو ضيرملا يوادي ناسنالاف . لامعالا مّسدق ذا ةيعامجالا ةايحلا
 طخ اهةعيبطا ةقف اوم ةلاح يف ”هلعج كلذ لك. ناويحلا لعفي اي كيبل [هكرت نا نع

 « . ايرهوج اريغت هدسج ريغت,نانودب مب
 عرزوبوبحلا ترذب و ديصال مهسلا منطصاو اسك ناويحلا دلج ذخنا ام لّواو

 ربظ ذا.ضرالا خي رات نم مدقت ام يف اهل لاثم ال ةميظع ةروث ةعيبطلا يف لصح تابنلا

 ا 1 واوا ةعبطلا ىلع ناطلس ل لاعلا عم ةرورض ريغتي نا همزاي ال نئاك اهنف
 )» ملقع يف مدقتب 0 2 ال اهعم قفتي وو هنزيو هلمع كردي نال . ادور

 لب يعيبطلا اتا عج تف 00 جورخلا ىلع ناسنالا رص لو 3
 تاناويحلا ىوس هيف قبب ال نمز ينأب فوسو هكح تحن نم اًضيا ”هريغ دعم جرخي
 ال اللا تادقالا ماقن يعانصلا باختنالا هيف موقي ذا ةعورزملا تاتانلاو ةيلهالا
 « رحبلا يف

 ناو اك هبف لع لازي ال اًيدسح هنم ناسنالا روحت ام نا لع »

 ىلع 2 اهريغ يشالت ذا اريخأ اهدحو قبت اهريغ قوف اهلقعب قترت يتلا بوعشلا

 3000 00 ضاري رو لوااوشلا



 5 ةعب الا ةلاقملا .رئخ حرش
 انرصع يف ينلعلاو يعانصلا ءاقترالا نأ ”هانعم ام كلذ يف ليل لاق . كلذك يوقاو
 اك ةبسنلا هذه سفن َِع صقني و ةيقومعلا فراعملاو ندقلا عم ةينتلئط اةينش لع وه
 اهل يضتقي ال يضاملا يف نورق ةرشع يف لصاحلا مدقتلا نا ثيحب يضاملا يف انرقبتت
 هبشي :راكميدقلا يف ناننالا نا : ضيا لاقو . هدقب أب ام ف كرت: ضيوكلا

 يذلا عرفاا هعورف نم عرف لك داقت, نال يزيرقلا ليملاب !ًءدح رثك | ناؤيخلا
 ءايشالا نا ىرت ىرقلا مدقتب ندملا مدقت انلباق اذاو . فوقوال مليم هعشي يا همدقت
 اف ةيجراخلاو ةيلخادلا تاجرهملا ةلقل قرقلا ناف شومانلا ادله سفن ىلع اهنق ريست

 ' ابعاطن مارتعالا ةريفك ةرقملا هايشالا لع ضرغنلا ةديد اهنا عجزت
 فولأ امبزونيتسلا نم فولا خيراتلا قباسلا دهعلا يف نانسنالا ىلع رم انا ورع لف

 كلذ دعب امأو.طقف خيرات هل راض وأ بيذبتلا نم ةيقار ةجرد غلب نا لبق نورقلا نم
 انو . موي نع موي عرتسأت غرتسأ 'هفاقتزا قاضف نقلا يف ةيمدق تخسر نأ نعت قا
 ال ناويملا يف ءاقثرالا ناف . يوضعلا ملاعلا رئاس ىلع ًاضيأ خيحص ناسنالا نع لبق
 اهلا تازذك ع رخ د١ رف لكل نب نككام ىلا اكردو ًاظتتمو انيضاو ند
 ناسنالا يف لصخ ام وه خيراتلاو ةغيبطلا يف ءاقثرا ظعأو . ةصاخ يدثلا تاوذو
 الو . مساش نوب نيبو اهني راص ىتح يدثلا تاوذل ايلغلا لوصالا نم تلقت ذا
 كش ال ناسنالا ىلا ةلصؤملا ةبقعلا مطتي نا هنكما نم نال اهنيب قرفلا اذه برغتسن
 لك تراض ندّقلا قيرط ىلع زاش نا دهب و . ءاقترالا نه ةعونتم بورضل لاق النا
 ىلوالا هتروصنع لكك 0ك ةناوطخ نم ةوطخ

 عيد قلاب ناك نم طي الق + "دعت ني رخأتم نولازي ال نوريثك" ةوخا" اننألاو
 ةجينث هنا لغيلف لب . قوف رم هل ةاطغم ةينابع ةبهوم كلذ نا ءاقترالا نم 5
 الو.ليبسلا اذه يف ريسال هثحي هل طشنم رظعا اذه هماعو . بعص ءاقتراو ةلهمتم ةيب رت
 ىلع ليحتسم- سا دو ال هنأب نقيتم يتتا ىلع . هاقتزألا اذه :هب غلب نتا ىلا 5
 عستيو ”هتيلباق دادزيف .لقعلا نم ل انو ىنوقلا نم ةغ ام لاعتسا :نسحا 13! ناسناأل

 ناالإ ل ئضووؤم ثا ىبلقيائوذلا دملا ءارو اهتىلا ةعيبطلا لع هناللس قاف

5 



 ةعيارلا لالا اراجع حرش 0
 00 ايدنم تيلب ناادغب ندعلا ف دبعلا ةعدقلا «يوملا كلم ناكل 00

 نا اهمقاط يف دعي مل ابرو مويلا ىح مدع ال ةققاو لزت و تدفو مردف نامز دنم

 بير نود نم نامزلا عم كالهتس يهف مدقثت 22

 1 شتا ١" |سللا فبهدم بنسخ ةقيقح اوه سيل يذلا ئزشللا ءاقترالا اوهش دقو

 لاحلاو رقبقتب هنا هنارودب ربظي دعاص ب اولب ىلوالا نامزالا ذنم يوضعلا ملاعلا ءاقترا

 00 0 داي لعةرجشلاب هيبشن نكميو تتم عون لكم اا مفتري هنا

 تبن امم ىلعاو ةوق رثك ١ ديدج تبان لكو ةميدق ناصغا ىلع ةديدج ناصغا تبنت
 ا كلذ ريغ ”هوهمش اعبرو 17 هيل

 هسا يبل ع 1 0 5 اك ءطسب لب ة 9 مي ءاقترالا تعول

 سس ناسنالاق . حران 0 ا نإ لطلاب 0 1 1

 ملاعلا اماو مور نع كَ ةعاس نع ةعاس هتباهن نم برقي ل رب حا قئاقدلاب

 هيف دحاو مودا نيحلا نم نييالملاو دبالا ىلاو لزالا نم ريسيف
 ا

 ىوقاو دشا نوكي ةيبرتلا أدبم نا ىلا هيبنتلانم دب ال بابلا اذه نم غورفللو
 خي راثلاو ةعيبطلايف دحاوو طيب كلذ ببسو . لك ١ اهنف لعافلا روصلا تناك اك
 0000100 دكا ناك افالتخا رثك ١ ةيجراخلا ةايحلا لاوحاو .نيوكتلا ناك الكف

 رثك ١ ليكتلا ظئاسوو تاجيعملا تناكو ايلطم ىلعا اهب قلعتي ام لكو راكفالاو
 ماقم ىلا اهباقثراب كلذ نوكب امناف عجرالا وح اك م ويلا كلبت مل ناو يببط ساينااف تكله نا .(1)

 اعاد دام ىلا هذه طاطا نم فوخ ىلدا نودب ةبقارلا 1 تالا ند عاج

 هيلا ناسخ ةيشيق يوضعلا ءاقثرالا ريس فدو يف هيبشتلا اذه طع 5-55 لامثعل د 5 400

 ضي اشي اكل تيعن يلا عورفلا لكو. ةضرقنملا عاونالاب ةيدقنا نراصغالاو ةرضاحما خاونالاب
 يود لكلا يف تناك يلا ةريغكلا نينافالا نم قبب لو: ةريغص نينافا: ل والا يف تناك ةريبكلا ناصغالاو

 ةسايلا عورئفلاف٠ كل ةيمان ريغ ةفقاو لد ال ةريثكأ خو رقو قابلا لوغ ةدالث وأ نعثا

 000000 |ذدعو رتاحالا يف ةقابلإو ةضرقنملا عاونالاو فئاوطلاو .فوفصلا نع ةرابع ةظقانملا وا

 ةرورض يقلرت نا نودب حاونالا ريغتل ثحي ةّماد ةكرح وهلب ”اليبكت الو ءاقثرا ال هدفنب يضنقب ال نوراد



 ١ ةعبارلا ةلاقملا .رئخي حرش
 ضيا معلا 0 ةوتف رثكا اهسنج نم ىرخا عورف اهءاقم ماقو تذقو لاكلا

 نم 0 ا ل سس اننا 5

 دالبلا رقتنتو ةريهشلا ءامسالا ينطنتو ةميظعلا ندملا طقسنق ةوق ظعاو ةونف رثككا رشنلا

 عيفرلا ندَعلا لوزيو ةينغلا
0 

 ٠١ ساس ةكمي رمسي: لو شيئا  امصلاىلا نوجحلا نونكي ل نآك
 الف ىلعا ءاقترا ةموثرج اههف نوكي هنا الا ايازملا هذهل ةلاكتسا لقا ما موقت مث

 ءاقترالا“ لفالعت نامزو ناكم_كفزطظ اوس نيل ر تقلا باونعاوب نو اه ناكل
 ةيمسدم ران لع ايعانق لع دارت هك ذا مالا هاقترا ناك ناو ماعو رمتسم لاف

 ليغاو ..كلذا يفاةبغلاهنيواق اهئاستا لاكتسا نوككذا نؤاذب ان 1 كر
 ءارسرلالا , * ءرقءابم اقعرا 0 دخا: ةثيدحلا ةيوضعلا عيماجما نال: ةعيبطلا عم اضيا

 ةبحلا ماسجالا يفاب اماو . اسار هب لصتت نا نودب اهمدقت يف هتغلب يذلا يملاعلا

 ( كسلا عاونا نم ريثكو ةيبارملاك ) يضاملا يف تناك اك ةعيبطلا يف مويلا ةدوجوملا
 ام رشبلا خيرات يف انلذ مدقنت لو تفقو ءاقترالا نم امراعم تلفت تفل نأ حبا لاذ

 يذلا قحإو ٠ ةلايخما ةيرعشلا هتهغت ىلا داحو ةفسارلا ةتيدام رو ميحصلا ةسايق يسن انه رنخي (1)
 هنغاو الك ةعيبطلا ىلع ةقلطإو ماعلا لوعقلا بهذم ىلا ىدتفا موي نه ناسنالا ناوهمويلا هيف ةيرمال

 مالا ةيف يتثرت ثيحب اماع اما الماش |ورطم_ اديك ١ ناوغلا ىق ءتاقتوا راض باوصلا اذهىلا ايفان
 ا اهيلع مثاقلا ؟ىدابملا نال رمالا ناك امهم اهتاذاحت ىلا هذه طقستالو ةيقارلا مالا مافم ىلا ةطخملا
 ديل اا دل انا ةرودخم ةييدا يغاملا يف تناك دقف يضاملا يف هل تناك يبلا كلت ريغ يه مويلا
 ةبي رق تراصف ةديعب انتياغ تناكو ةعبات ةيققح ةلوقعم كر .دق ةعزعزأم ةلايخ ةضاداع اسر ةماع

 عيطخدب الل يتلا ةيغيبطلا ليثاوحملا رةزحن ةلوع .اهيفأ وتب انم الا” ةروصألا لك ىلا تح ةتاذعب نازدقلا دكر
 جدي طتقف ةنم يقارللف ةبلغ كانه ناك ناو انضبا ن ند لا هتم*الم ىلا اليوت
 ءافئرأ ةيزء يش هذهو ٠ ةسفنوه' طغإو ناكل هل يلي وماما نم 0 8 ةنكلو هيلا رهيقرإف طخحلا هيف

 هاقلزا راضكنت < ةلقلفتملا ةديدلاو ةيبدالا *يدأ ءللاي هئاقثرا عاون :| ىلع ةفسارلا ةيعربطلا ضان نارمعلا

 رارغالا ال ةيزملا هذهب ءالقدلا عانقال فاك هدحو اذهو . دود# ريغ الك بذبذتم ريغ ١ ةرطه مويلا نارمقلا

 ةنوعنمي ال مهتكلو ةنوقيعي جالدا لك ليف يف قايقغ اًماد مم نيذلا



 ةمب ارلا ةلاقللا . نخب حرش 1
 يف رخ الا ضعبلا مدقت مع : ىلوالا ةنوشخلا يف بوعشلا ضعب فوقو نا ىلع

 ةعيبطلا يف لصح امل اقبط ندا
3 

 ان زيد

 دج اذكه ةفورعملاةيضرالاتاقبطلا مدقا يف نب كلا ىف ةنلاب ااروص دج انثا اكو
 ندقلا دهم تناك يلا رصم دالب كلذ لاثم . خيراتلل ةميدقلا روصعلا يف اضيا أغلاب ندمت

 الو ةعدقلا دالبلا هذه ضرا يف مهقنو ءاملعلا ثاحبا هيلا تهتنا ام ىنحي الف . رملاو

 0000 | اتااكو اشوف تشتك ١ هناف . ةكدحلا يوسنرفلا ثدرام ثاحبأ ايس

 روصعلا هذه روبق ناردج ىلع دجو دقو . حيسملا لبق ةنس 45٠٠ ىلا 20٠٠ دهع

 0000000 ا دك نم ةلاع ةجرذ يف تناك رصم نأ ىلع لدن تاياتكو موسر
 (00 011 ىف ال ىعاطت ىذلا أطخلا سفن يف طقسن انناف كلذ لجال *اقترالا

 مريس يف ناسنالا اهغاب يتلا لحارملا رخآآ هنا وه ندقلا اذه نم هجتنتسن نا يغني ام

 0000 ادرادلا نا« يشاأل لوقلا اذعو . ءيشب اهنع عراتلا انريخي ال يتلاو ليدوطلا
 000 51 !ةنكلاوا فال [ ةعارألا تريض دق ةمدقو ناسنالا. لصآ ف تاحمالا
 |0010 10 رانا ةهنلا لبق مدوجو ىلا ةبسنلاب' شال خي راتلا ل اهضرفي
 ضراللا نيوكت يف انرود لبق ام ىلا دعصي يذلا نافوطلا دهع نم سيل ضرالا ىلع
 ارا د١ تلا تاهل هع نت ينالثلا زوذلا دهع نم ىااادح دمتا دهع نم نب

 ةعيبطلا يف ءايشالا ىلع ضيا حصي انه حصي اك اذهو
3 2 

 كلاملا وا ممالاف . خي راتلا يف ءاقترالا ىلع تاضارتغالا يقاب اها ب اذكعر

 00000007 ء|ونتاو تين. وا تكلج.اما ندعلا نم.ةيلاع,ةجرد تغلب ناندعب. ىلا
 نم ًامولعم اقلب تغلب نا دمب ينلاو ءايحالا ملاع عتب رات يف اهانرك د يتلا عيماجملا هذه

 اتفدم 519 سبت لكيه ناردج لوح جملا لبف 20٠ ةدس ستودوره اورا نيبرصملاةنهكلا نأ (12
 00 0 ركل ادن هيدا ةسايررلع بإ نعبانا .اويقاعت .تيثلا ماظعلا .ةنجلا تايموم.اهف
 نورقلا نم فال



 م ةعب ارلا ةلاقملا. رثخي حرش

 لوقي نأ ىلإ 0 او ةوطخ هلا م و ابلقأو ةيميسلا"ىذتلا كلود ىدأ نع

 ناتدارأف شنب وقتل قم ناينالا نوكيس اع تردش ايده ةعيرطلا 0
 3 » رفاظلا هدر فردا كك ناكل مراصت ادع د ناشد لمع لعجن

 « بارت لا قفل

37 

 دوحل) وهو هدئقت دب رآ ءاقرالا يهدم لعلام نمارس د 1
 ام ايندلا ةيلوالا روصلا هذه لثم نا لوالا هلاقملا يف مدقت دقو . ةفقاو وأ ةتيان ٍلوصا

 ءاقثرالا دص ايش ديني ال اهدوجوف كلذك نكي ل ناو ىتح راودالا عيمج يف داوتي لاز

 اهني وكك ةطاسب ةدشل ةريقحلا روصلا هذه ريغنت مل اذا ٌهنال . ًاصوصخ دافا ناو امومع

 رثكحاو آني وكت ىلعا ىرخا ءايحا نا ركتي الف . ةطيسبلا ةيجراخلا اهلاوحا ءاوتسالو
 اضيا خراتلا يف ناف كلذ يف بجع الو . ماودلا ىلع يتئرت اهتايح لاوحا يف اقالتخا
 دجويف . نينسلا نم فالآ ذنم اهمف اوناكي ثلا مهتتوشخ نع اوريغتي مل نيفقاو أب وعش
 نعنوقرغي اماقنوشحوتم بوعش ةراملا قطانملا رئازج يف اكةريبكلا تاراقلا يصاقا يف

 رم راتلا دهعلا قياملا ناننالااب وروا يف ناك اك قولا ال ا

 د تا مفعلاو بشخملا نيس يلبس ترتسم
 ناسن الاةعيبطيف دجوبال هنا اني رب اذهو . دحاو دح دنع نوفقاو مثو نودوعو نوشيعي

 لاوحالا ضعب لعف ةجينن وه لب ءاقثرالل يزيرغ ليم ىربكلا ةعيبطلا كي الو
 ةلجادلاو ةيجرالا

 ليج يتلا ةبارحما نع اهل زيت ةمشملا ةطساوب يذتغي ةنينج ناك ام يه ةيهشملا يدنلا تاوذ 6١١
 يذلا يدنلا تاوذ لصا ىلعأ ةيمشملا يدنلا تاوذو - اهنطب تحت عوضوم بارج يف اهعضرتو اهراغص
 تارقنلا تاوذ لصا ىلعاوه

 نقلا ل اها تنذ هل دوتنلا نم اعرف ةعتما الب“ نآ لع هذه "ىلع اكل ير 07
 هيشل وف . هيفا رطاو ِهندب نيب ةمسن ال لضع ١ اكدلا ركص - نرد ا ةلو .٠ هتيجكل ةحص

 لجرلا نيوكتو نائسالاو قطنلاب "الا ةنع قرفي الو درقلا



 ةعباارلا ةلاقملا . خب حرش 0

 ةصاخ لاضعا اهل سيل ايندلا تاناويملا ناف . قرأ مسجلا اذه ناك ةيصوصخ هلاضعا
 تاناويحلا اماو . هب طيحي ام نيو هنيب طيس لدابتب اهتئاظو 0 يقي اهمسج لب

 000000 ١١ رو كلقلافا ةنئطو لكل 'صاخ وضع اط كلذ نم دضلايق الملا
 اذهو . حلا لقعلا فئاظول غامدلاو . لوبلا زارفال ناتيلكلاو . مذبلا ةيمضحلا ةانقلاو

 ناوهو اضيا رخآ ءاطخ يف عوقولا نم رذحلابجي و 2” ةيقار تاناويحلا هذه لمج ام
 دجوب لب .ًاعيسب اًمفص فاي ال ميما نم ربظا هيف ءاقثرالا نوكي يذلا يرقنلا لصالا

 ىرخأ عيم جم قوفي .هومن غلبي 01 اهف ىرب اضيأ ةريثك فوفص تحن هيف
 رقغلا تاوذل 2 ىلع امس الو حيحص ا 0 ل اهنأ عم

 تاعربلا وأ يديأ عبرالا تاوذ عومم هب ينعا . ٌهنم ناسنالا نال اًددج انمهم ايلعلا
 ةدعويف يذلاو هالعأ يف ناسنالا دجوي يذلا عومج ا اذبف.يلسكعو سونيل لوقي اك

 ال | 2 0( ”رانالا بنا ناسنالاب ةبسسشلا دورقلا كلذ لاثم ) ةطسوتم روص

 00007771 ىذثلا تاوذ لضأ تاقبط العأ ىلا سيل ايندلا فتاناويح ةطساو
4 

 ع ائيند اًنفص مات وهف كا ا ٍلاع عومجملا اذه نا عف . امام كلا لآ

 اديج كلذ فصي فئاوط وأ فوفص تحت ةعبس ىلا تاعربلا مسقب يذلا يلكهو

 4 كوشن د

 000003 | ةردكا تاحرد هيف نمضتي ام يدنلا تاؤذأ قوفص يف سل »
 ابلصفتت ال تاقواخم ىلا قلخلا ىلعأ نم سوسحم ريغ عون ىلع هيف طببم هناف . تاميربلا

 اقئرالاف ءاقئرالا ةلعوهايندلا رومأ يف 5 ماسجالا يف ديازنلا صيصقتلا اذه نا ىري لكه 2ع(

 هذه ةجتنو ةي وايكلاو ةيكياكيملا لاعالل ةي رورض ةمزال ةجتن وه لب هيلا عفدي عوضوم سومان هلل

 نينظفل اسيل دءابنلا سومانو ءاقثرالا سومان نأ ثيحي ٠ ايحا رقبتل نوكت دقو ٠ ابلاغ *اقثرالا لاعالا
 هيف ةيراتلا يف وا ةعيبطلا يف ناك *لوس ماعو تباث *اقثرالا ناب لوقلا مصب الو دحإو ىنتعملا نيتفدارعم

 مر ال لكف يأر ىلع دجري الف ٠ ةريثك نايحا ميظع رقهتل لصح دقف ءزجا يف امإو ٠ لكلا ىلا رظنلاب
 يوبيجحلا ءاقثرالا يف دصق الو



 لا ةعبارلا ةلاقملا . رئي حرش
 روصب 1 راسل اونو ترد اذه نا يف ةهش الف

 ةلاو...لاماو ىناملا يف وابتجالا نم لعب اك انيشن يش الذ اسسي رح دعا نشا
 ضيبلا ل ناي كا كلذ دض لصحل حيحص ريغ ءاقثرالا بهذم ناكوأ

 سايقلا نع جورخلا اذهو ةريثكلا تاضقانملا هذه اذام مهني طيسبلا ليلعتلا اذهمف
 بهذم راكتا ىلا عاد كلذ يف نوكي نأ ريغ نم ةحفوملالا اصلا

 ار تءاج ىلا امهفواقثرا ثيح نم ايلعلا فئاوطلا نا يف ةهسش ال ذا . ءاقثرالا

 ”هقبس يذلا تابنلا ملاع قوف وه ناويحلا ملاعف هيلعو . يب زمللا يف ال يلكلا يف انمالكو

 ني ناك اهو كلش نركسلا شل ممل ٠ ىلعأ يرقتلا لصالاو مومعلا دجوب
 .كامسالا دعب تارشحلا تءاجخل . هنود ”هنم ناكام دعب ءاج لكاو ما يرقتلا لصالا
 ل كر رويطلا دعب نان ار“ تارا لع رويطلاو يدلل تاوذو

 00 ةتبلا "0 نع ا ا 7 7 0

 ها 00 مدقنت ا هلا 0 0

 روص 0000 : ةوخرلا تاناويحلا فص حلأ وه يذلا )» دب ولاعسلا نم اًملج

 ةءناءاضرا رصس نا يله والا قضرالا تانركم ىناعوش تك | ١ اك
 اور؟ 5 نقود كلذك ديازت ايلعلا جلوضاالا تناك ومقنت اننا كوض الا ا

 ردك ناك رد امك دوما وحلا سك رألا عاوتالا ضعب نأ ا ءاقترالا دض

 كلذ نم دضلاب لبد ءاقترالا نينا ةسفنب سيل طااتحسلا أ لع 17 طالخخا ا

 تي ةعمتجلا تاغصلا عزوت نا اع اعاد لواحت ةعيبظلا نال . الاخ ظيبلا تس ط0

 ءاقترا ةمسقلا هذبب ليس كك 1 ةزدمتم روص ىلع اهشب لصفتو الوا دحأو 9

 يف اك :ةعيبطلا يف:يرهوس ىملا ةسسقايف ًادبملاءاذهاو.ايطختلقنزا ريكا ا
 ا ءاضق لع ردقا نوكم درف لكف .'ةيعانٌصلاو ةيساسلاو ةضاتجالا نانالا

 اذ راك مسج فئاظو تصصخت الكو . كل ادآدعتسا رثك أ هني ل ناك 0



 ةعبأرلا ةلاقملا . راع حرش 7

 هنتشي ناك ثيحمب !"دج *يند ني وكت يذ لضاب ءادقإا هنا يل يرقفلا لصالا يف لاع
 اعملو يوب نخل كلل علقم . هل فدص ال نوزاحلا نم عونب لأ ناي داب

 يلامثلا رحبلا يف مويلا ىتح ادوجوم لازي ال يجرلا كمسلا وأ يبعرلا سوك فما

 باق الو غامد الو ةمجمح هلا نسسلو ةئيندلا ىلوالا روصلا هذه نم 1 ناربظيو

 ةلصفملاوةوخرلاتاناويملا لوصأ لك أ تحن ”هعضي يجيرشنلا هني وكتو .رمحأ مد الو

 لو ئاذدو: " ” رقفلا تاوذ فص نم يأ هّنفص نم اًءدج ىدأ فص نم اهمأ عم
 نكت |0000 ا ةتخ طرتصلا نأ نع خت ولا ةلئالا ةنختنئزبنك الزل
 حضتني ينلاو . هب صاخلا هوم ومني لوالا تبنملا نم لصفنأ ىتم | ل

 رمال ءاقثرالل هتيلباق يف ضعب نم حلصأ كيفالا اد نا
 ممادتبا هناولو اًددج فوفصلا يقاب قبس دق كلذلو ليبقلا اذه نم انما مقاولا يف :آ

 ا نك يلب سد قلم اذا

 ضعب ومنملك أ اومن فئاوطلا وا عورفلا ضعب غلب اذاكلذ دعب برغتسن الف
 ةّملا ماسجالا ميماجم نا حضاو ثرعأ هنال . ”هنم ىلعالاو هل ةرصاعملا فئاوطلا

 املا تلصو يتلا ةطقنلا دنع فقث نأ اماف اهتعطق اذاف . ةمولعم ةايح ةرود اهل دارفالاكأ
 اهعم أشن اوس اهنم ىلعأ ةجرد غلبب ىتخ امدقثم اهريغ قبب امنب ةرقبقثم عجرت نأ اماو
 ةدحاوةلاحىلعقبت وأ لفسلا اهعورف سبيت يلا ةرجشلاك . ليوط نامزب اهدعب اا

 قبنت ناصغالا نا » لطوت لاق.موب نع موي ربكتو خرفتو دتمت ايلعلا اهئاصغأ نوك لاح
 6 قامزلا عم تشالتو تفعض اهومن فقو اذاف ومنت ادا كما دال

 ةرمحلا ىلابراض نول وذ وهوا هل نول ال قيقد وهو ٠ لكشلا ةيحمر ةقروب ةيبش يتثرلا كمسلا (1)
 ةتحن ةدوجوملا ةيفورضغلا ةطيرشلا د م اي يسلك رو او ووو للا

 اا اا | 27 امان تراك رقثلا تاوذل نود فص. نم رح رخاا نإويحما اذنهنا كشاالو
 ريف ماظع دوججو مدعل ةدلضاراغ اج "ا ا دك دع له ) ةيكيلؤمما

 مما فدع يف د



 هكانسا

 ا ةعبارلا ةلاقملا .رثخي حرش
 ىريكلا ةسخلا وا:ةعبرالا قوغصلا ناف اضيأ. رخآآ ءاطخ,ضارتعالا : اذع و

 رم يت ابنلا ملاع نم اهاندأ أشني ملو . ضعب نم اهضعب أشنت مل ناويحلا ملاعل

 الوب ةرخرا الضاء تبلل ةعمثملاف : ةرجشلا ناصع ىلا
 . ناويحلل الصا تالا الو. رقتلاتاودل,الصإ ةلصنملا الم_ لسا تاس ا

 روص تمسرا ابرو . ةدحاو رصانع نم ضعب بناجب ”هضعب نوكت كلذ نم لكلب
 ل ل دعب و . لوالا ذنم ةيلصالا ةيرقفلا عورفلا

 تديتب ا,ةوطخ تطخ ايكو ..راحالا لوى ناكااب الاوماس نيك ةناندد ت2

 "7 كلذك ضعب نع اهضعب

 وا..اهتوسر نال ...ًدج ةعيفتلا راودالا ين :ةدوججوتل نكت 1 رقتلا تاوذ ل1
 لوقلاق. ةيضرالا تانوكتملا مدقا ةريتعملا ىلفسلا تاقبطلا يف ةدوجوم ريغ ىلوالا اهلاكشا

 يذلا ليلو .ةاطخ ةيروليسلا تاقبطلا ين ةدوجوم ناويحلا ملال ىربكلا عورفلا نا
 لبق نظي ناك» *هصن ام لوقي وهو نيفلؤملا يقاب عم قفتي ةداملا هذه يف هيلع دمتعي
 دق هنا ىلع. يرجحلا محغلا تايطراج ال يروفحالا كمسلا لصا نا 15 -

 لفسلا اهتاقبط يف ال ايلعلا اهتاقبط يف اضياةي روليسلا يف ىتح ةينوفدلا تاقبطلا ين دجو
 كلذ نم جتتتسيو اهنم مدقالا ةيلوالا «دنربل » ةقطنملا يف الو. رثا هل دجوب ال ثيح

 يلا ةفورعملا تاقبطلا مدقا يف !ًءدج اردان ناكوا ا دوجوم نكي مل يرتفلا لصالا نا
 تناك يلا تاقبطلا نم ةليوط ةلسلس رخآ اها عم تاقبطلا لوا اهنا ءاطخ تريتعا
 احلا ةلوعام

 .يفورضنلا كمسلا نم يأ كمسلا ىندأ نء وه فورعملا كمسلا مدقأ نا ملعاو
 ماقم اذ كمسلا ناك نّئلو . ليوط نامزب هدعب الا قيقحلا يظعلا كمسلا ربظي الو

 عورف ةثالث املصا نم جرخي ةرجث لكف عيضإوم ةيناث يف نيملاعلا عورف ةرخش لكه ذاتسالا ممر )١(
 ناويحما عرف نا مث ٠ تمستوربلا ماعلا يا اهبنيب ا عرفو تابنلا اعل عرفو ٠ ناويحنا ملاعل عرف ٠ ةيلصأ
 فدنو ٠ كمس ىلا عرفتي ةيرقنلا عرفو .٠ ةيرقفو ٠ ةوخرو ٠. ةلضفمو ٠ مردوتبك |و .راةلوك ىلا عرفتي

 ناسن الا اهظعا يدث تاوذو٠ رويطو ٠ تاردحو ٠ ةيئام

"١ 



 ةعبارلا ةلاقملا . ربي حرش ١5٠

 |0001 || دبآالو . طق ةزثكب ةيوضملا ران" الا دعو ثيج ؟ئىدتبت ل ةايحلا
 تانوكتملا ' الا يلق ىناعراث | كرت اهنكما “نا: لبق نورقلا نم قال] ابل تح

 لوا اهناك مويلا ىتح اهوربتعا يتلا ةراجحلاو . ةدهاشملا تحن | ذاع قت الىلوالا ةيناويحلا

 اهملع ىضم نا دب ال ةايحلل ةهمشم راثآ اههفوا رثااهبف سيل ينلاو ةيجولويجلا تاناكملا

 ةرثكب ىلوالا ءابحالا راثآ دن مل اذاف. اهتك امس مظمل اًرظن تنوكك ىتحلي وطنامز
 ا” | 21 كل ةدقلو ةيج نم اني وكت نسِعللو اهنثاقم ةلقلو .اهرغصل .اهظفح مدهلف

 راجح ىلع روثعلا رظننن نا بجي مدقت اكو . ىرخا ةهج نم ضرالا فوج يف دج
 ثيدمحلا ةيسنروللا ةقبطلا فاشتك ١ كلذ ىلع لدي اك موب نع موب مدقأف مدقأ

 مويلا ىتح ءاطخ تربتعا ينلا ةبروليسلا وا ةينوتبنلا تاقبطلا نا لوقي لكهو
 ةثبدح يم كلذك ةزيمتمو !ًدج ةيمان تاناويح ران اهمف دجوي ينلاو . تاقبطلا مدقا
 يف ةّيباسلا تاقبطلا نوكت هاضتقا يذلا نامزلا نا نظي و . اهريغ ىلا ةبسنلاب دهعلا
 نيماظنلا ةكآمس لفع نم لدتسي 0 محلا ى ماد هلرطأ د ىقملا ةحياردلا

 دوجو نم ذوخأملا ضارتعالا ةميق اضيا فعضت تارابتعالا هذهو . يسنروللاو يربكلا
 0000 00 0 الا تاتط قا ىقامم ةيناويملا فونص ةسخلا وا ةعبرالا رانا
 يتلا ءايحالا فرعن الو ةقيقح تاقبطلا مدقأ ةصقان ةفرعم نكلو فرعن وا فرعن ال
 اثيدح ةنوكتملا تاقبطلا في ”هدجت ام ةعيبط نم جتنتسن نا انل زوجيب نكي مل اهنمضنت
 ةايحلا ناب مسن نا يغبني كلذ نم دضلاب لب لصاح ريغ مدقتلا نا اهاوس ىلا ةبسنلاب
 خوابل مزاللا نامزلا ذنم يأ تاقبطلا هذه نوكت لبق نينسلا نم نيببالم ذنم ةدوجوم
 *ىلعبلا ءاقترالا يف يلاعلا ناويحلا غلبم ةايحلا

 لارا ا عطخ كيس لع دنت: ةمولغم :ةيوضع زاث ١ لع ةيونحلا بساورلا تختو :ةيؤضع زاث
 ِببَلب ” فرطت ل دات اهيف تناك يتلا ةيوضعلا ا * بساورلا :عدقال ئئسمدلاا لوتتلل ةبرولبلا
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 لقد“ امالتخاو د رصحلا نذح قوش ام ىلا :ةيعّشتم”تَثْنا ُ دحاو لصا نموا

 ءاتجرالا هدم لع ارم: نضرتعملا ةتاضارمعالا دينتت نمط ل ةيلا ب 2
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 يف لاع نيوكت تاذ روص دوجو يا رجلوف وطوا اهملا دنتسي يلا ةجحلا نا
 نضقنت ال ب اهحع نضرف لعد نط نكي ملايحت ضر | هللا تدل
 مدقا ةيجولوج راوداو دعب اةنمزا ىلا اهتاعرفتمو ةايحلا لصا دعبت امناو ءاقترالا بهذم

 لوبق يف ةب وعص الو . لوطا مني وكت نامز ناك را ناك الك يلا ناوب عل 0
 تاقبط 0 فرعن اننا مموتن نا يغبني الف . ةيجولوجلا صقني ال نامزلا نا ذا كلذ

 عطقب و . .امويف امو مدقاف مدقا تاقبط فاشتكا رحت نام لإ ك1
 مزا يذلاو اي كيلا هن , روليسلا تاقبطلا قباسلا "7 يربكلا ماظنلا 1

 امك اد 0-0 أممف هلام رانا يل رةيف ةامحلل د يذلاو نيا نم نيالم ير

 ةدع داك ووو 0 ىلع مالكلا يف ةقباسلا ىتلاقم ف ا 2 2

 تاقضطلا مدقأ نم قا روما هذهو : ةيسنروللا ةقطلا أهومس هب روأب تاقبط

 همسأ نراويح اياقب اف اودجو دقو . يلو الأ اهرابتعا يف اوعرست يلا ةيواب وروالا
 نييعيبطلا مجم حانتفا يف 'ءاقلا باطخ يف ليل لراش ريسلا لاق « سن دانك نوزوبالا

 اهمذ دوجوملا راجحلا هذهناب نظلا انل قحي هنا : هصن ام 1874 ةنس ثاب ينزماكتالا

 مدقأ 0 نا ناويحلا ةميدع ةاهسملا اب وروا تاقبط رمع نم يه ةيناويحلا ناث لا لع

 0915 لك فياض (ورسعي اناك ىلا تاعطلا ايف ا 2 7

 ةايحما راث ١ اهيف تفشتك ١ بلا ةيضزالا تافبطلا مدقا دب داري (1)
 ةيربيكلا تاقيطلا قوف يهو ةيناويحما ةأيحلا تاةبط مدقا ةيروليسلا ضارالاب و (؟)

 ذجويا ؟تاقيلط اذانك (ىف كعك !:ناجرل لا نأ امش“ ةيرلومما ىف هلك دانا زاك ل
 اهومست دقو: اهخعب يف ةيرولب يهو ' دكا - وح ةيرولبلا اهراح ل فسا تحت ىو ٠ سن دانكن وزويالا اهي

 سيتغلا نم ) ةنل وم يو ٠ مدق 7٠٠٠١ اهكمس ىلفس ةيسنرولو ٠ مدق ٠٠٠١ وجت اهكممو ايلع ةيسنرول ىلا
 امإو٠ ةيرولبلا ةيسلكلا تاقبطلا يف دجوي نوزويالاو ةيبيبح ةيسلك ثاعمجتموزتراوكلاو ( رجلا نم عون
 ماظنلا لباقت يتلاو ةيسنروللا ةقبادلاو ةب روليلا ةقيطلا نيب ةدتملاو مدق 1٠٠١ وجت اهكمس ينلا تاقبطلا

 ةيورملا نالاب كد وما د يك 6 0



 ةعب ارلا ةلاقملا . تك ١8

 مث بحسنت ةديدج ةجوم اننا اة اكم ًالاتاوينا ا از قهرا نوال رجلا
 3 هن ةيابن الام ىلا نكشت  اهيع نأ

 اميف مدقت ال ةمئاد ةكرحب وا يدبأ نوكسب 10 هماعن ام نا يلع
 من اد مدقت 7 كلذ نم دضلاب :انلدت ميراتلاو ةعيبطلا يف ءايشالا ناف ًءاطخ ياو 1

 ةميق الوا ةحيحص ريغ ةروكذملا تاضارتعالا نا لوقلا اذه نم داربالو . ءيطب ولو
 000000 ل7 اذ اكو ني ناك اك ةطيس كسل ءايشالا نا لعلدت امناو الك . اهل

 ىلا ىلعا نم فاؤت ةيحلا ماسجالا عيمج نا 51 1 اير داتخلا نذل دفا نرريتك

 000000 الا رطاطاو يشانملا ينومنل نكي لا هاو . ةمظنتم ةطيسب ةلسلس ىذا
 وا رحلارلا هب كلا يذ في اهوا ن نانا خا ناشناالا اهلا لقا ةلليلبلادذهو
 اا 0 در احال تاتابنلاف" هيلعو.- !ءدج ةئيئدلا ةيتابنلا رولا ضعب وا جنفسالا
 مث . ةوخرلاو ةععشملا تاناويحلا اهنم تجرخ يلا ايندلا تاناويحلا مث ل
 مث . كاوسالا رم تارشحلاف . ةلصنملا نم كامسالا مث . ةوخرلا هد ةاصقلا

 اذه لثف نأ كلذك اودقتعاو نرانالامث . تارشحلا نم رويطلاو يدثلا تاوذ

 بهذملا اذهف اهنم ىندا ةروص نم ةئشان ةروص لك ناو فصلا سفن يف نئاك بيترغلا
 كا 0015 للام لوحتأ مم ايس الو ءايشالا رئاس مم قفتي ال ذا مويلا ضقتنا دق

 د 3

 0000 | ال اا رثك او كلذزيغوه هب قلعملا ءاقترالاو يوضعلا ونلا ريسف
 ةدحاو لوصا نم لصالا ْى تاك ةيزاوتم رك ا لب طقف ةدحاو ةاسلس سيل

 ةببرت لوعفم نموجني نا لوقلا اذه يف عاتب ل نيرصاعملا نيبداملا ةالغ نم هنأ عم رض 41١١

 انرظن ذآ هل ىنعم ال يرعش اذه ةمالكن ال . اهيناعم لاعتسإو لايجالا يف هيلع ترم يتلا ةيلايخما 0
 لوقلا اذه نا لاق واو ٠ ةقيقح درفلا مهي ال انه داعملا نال يئزحمناو يلكلا دوجولا ريصم ىلا ِهاالخ ن
 ةيشاعملا هروما لك سا ءانزرالا رارسا 1 فوقلا يهو معلا ةياغ تفتنال "مصل
 او كةدابخي نأ عم ٠ اهسفن يه مس الراح جالصال يسرك نع هب فقولوةيعاّتجالاو

 ةتوهتسأ كل يع ةب ديري 00 تا ىوقأو ناي عصنأ هم كك كل لوقلا

 ةغرافلا اهظافلاو ةيرعشلا يناعملا



 1 ن0 ميرتسيل فقو دق ناكو ههتلأسف ”هتكبش قتلي دايص هئطاش ىلعو
 نوداطصي وسانلا داطضا ةدب لا جاومالا دوحو دهعنم)» يلاؤسنم 0 دقولاقف

 « ًانرملا اذه يف

 مطقب الجرو ةباغ تدجوف منيع نراكلاب ةعبار تررم ةنس ةئامسخ دعب مد
 نطقا نامز ذنمو يلزا نكسم ةباغلا » لاقف ةباغلا هذه رمع نع هتلاسف اههف ةرجش

 «:نيدلا للااانه تتنبن راجخ الا ءركل ام

 ابمف محازتت ةرهاز ةنيدم تينسيزرن ناكلا اذيم ةئباخ تررح ةنس ةئامسخ دعب من

 ًابعي لو يل ليقف يعارلا ةبصقو رحبلاو ةباغلا نياو اهمئانب دهع نع تلأسف مادقالا
 « ديالا ىلا تلاذك ىقبتسو مدقلا كتم ريغنت انه لالا » ىلوقب

 « اه اةنس هنا ده ار كا 2

 اهنع ريعم ءاقترالا ير نيذلا بهذم ىلع ناسنالا خب راتو ضرالا خب راتف

 001 .رب داء 0 اذا ف قفار را أذهو . 2 انه روصش

 "هل يلععا نم آلا 3 الو 0 لوح ءيش لك .نا ىري يذلا ناسنالا اهكردب

 لا رصتقي ال يذلا ملعلا وه ةقيقح رعاشلا اذه هلاو . ءيش لك لع

 ره امنا الع تكور رعاشلا لع هيضتخا اجو كلذ كارو ام لا 0

 ةنب قد 12 لاق واف هح اس ةحايس راودا يف هيلع دمتعا يذلا نامزلا رصق

 ضيا اقتور ”هرتش ةازلو ةقيقحلا ىلا تزقا ناكل ةئايسضت عاطل

 ىلا تالازلاب ءاروقا ىف انك كانوا لع تظل حص واف

 كالو ممءالاو بوعشلا دوج ح-وو اندوجو نوكي ذا ةعزملا اهفعضاو معلا انل اهنشكا

 الو ةاذبال 0 ل ةركحلا دوع نع ةرايع نينسلا نم نييالم دنم ةعيبطلا ل

 ءاوماك ينتخنو تام اظنلاو ممالاو بوعشلاو دارفالا ربظتف ليك الو ةياغ 0 مك
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 تخن ىلع ةيرئربلا ةواسقلاو ةيشحولا ةوقلا بيصنتل الا ةنس فلا نم رثك | دعب دني ل
 2 دي الأ انعءا

 ار

 بارخلاو راهلاو رخأتلاو مدقتلا نيب مهاد بقاعت لصحيف رشبلاو ناكملاو! نازل

 0ك ىلا يتامالا نم دعبف مادا ءاررالا اماو . توملاو ةدالولاو فوقولاو وهعلاو

 نا وا . اهينذ ضعت يثلا ةيزمرلا ةيحلاب هبشا ةتمصم ةرئاد يف كرحتي ءيش لك لب
 نا ربظي ثيح ماودلا ىلع صاخشالاو رظانملا هيف ريغتن حسرم يف ؟ يرجم ءايشالا
 هناكم يف لازب ال هنا عم طاشنب كاذشا#ى علك

#0 

 ةدصقب خيراتلا يف ريغتلا اذه دبشم ىلا تك نال الا ارق دحأ راشا دقي

 ملاعلا يف "9 رضخلا ”همساو سرفلا ةيجولوتيم صاخشأ د حأ ةحايس اهعوضوم لعج ءانغ
 0000000 اهي رم انمزالا دقو بابشلا قراني الو ابخ لازب ال ين وهو

 فطقي الجر تيأرف ندملا ىدحاب موي تاذ تررم يلزالا بابشلا رضخلا لاق
 ةدوجوم ةنيدملا » ملمع ىلا مجر دقو لاقف ةنيدملا رمع نع هتلأسف ناتسب نم ارامثا

 « دبالا ىلا قيئسو لزالا ذنم

 ا ا كادبلا ديحإ سنع ناككاب ةيئناث ترم ةنس ةئاميخ دب » 

 5ك دهع نم تأسف رجشلاو تابنلا ىعرب عيطقلاو مرامزم ىلع فزعي د اع
 اذهو كاذ سيب ىتم تبني اذه » هتبصق يف خفنلا ىلا داع دقو لاقف ةنيدملا تفتخا

 دقفت ال مهلع كلذ وطسب نيذلا مالإو ٠ دونجا دشحو دادبتسالا لاحما هذه ئانن دشا نأ )١(

 ضيا منم ةبيدإو ةيلقع ةيزه لك اود نم رطخ يف ْح لب طقف مهتورث

 ىلعو ٠ ”ينلا ايلبا نيب و ةنيب نوقرفي ال دقو ةممادلا ةايحما هام نيع نم برش "ين مسا رضخما 5١
 ءام نيع نرم برش داب وجيرخ نيمدقالا سرفلا كولم دحال دئاق رضاللا نا برعلا ةياور نم لصحتي :ام

 0س 3 و اهدنا لف اق رثلا ف يقلل ا ءدنس نع ردعكد الا قع و -1رئاخ رااصو ةايحلا



 اه ةعبارلا ةلاقملا. رئي حرش
 فصل الاثم تاّيملا نوركذي فوفصلا ضعب رقبقت ىلع ةلادلا ةلثمالا نمو
 'روطلا فضل لاك ةيحانج وانض يش ضررا ررالاو ةريكلا ىلا ت0

 رد لا يققلا تاوذ تسل ناتلل ©
0 

 اذات انا ججحلا سفنب خعراتلا يف ءاقترالا نوعفديو

 نولازنالب يأ لصالا :ين.اوتاك اكن آالا نيزؤلازب ال بردت تس كا
 ليإللو :فوبكلا دبدلو ثوبللا نضاغملا تس ززاتلا نينلا قنانلا ناش لا تا
 تال 1 "هلو وجيلعا نم: ةحيلساب !عويلا تبا باج قج مهتمو لوألا نرتلا <. ميظعلا
 نثيعيو :.لك ا امنوا زيشلا قزو نم اتناك انكسؤو. ريخلا دلل

 اًنياَقَع الو اًنيدسج ال مدقتي ال فقاو وهو ناويحلاك
 انامز انك اس ندقلا نم ةمولعم ةجرد غلبي نا دعب فقي بوعشلا ضعب نا ًايناث

 نوينشلا كلذ لاحم ةنسافلا) اك ١1 1١

 ضيضح ىلا "طحنا ندّقلاو دجلا ىرذ غلب نأ دعب بوعشلاضعب نأ 2

 ىبلا روصعلا نم اممقع اع نامورلاو نانويلل ةيهازلا ةميدقلا روصعلا لباق : ةوابغلاو لهجلا

 . دعب ةماظملا روصعلاب سلكي رب رصع لياقو . مهدنع مئانصلاو مولعلا اهنف تطحن
 ةينامورلا ايقي رفاو ىطسولا ايساو دنلاو مجعلاو رصم دالب هيلع تناك اع ركشاو

 ةموزؤا قيرتمو و ناتك ازمات 2 اكتنلكمو اينانساو اناطناو نانو

 ا 1 تافاشتك الا نا ٍلعاو . طوقسلا نم اهب قحل اهب ركفا مث . اهريغو

 رصم دالب يف كموب نع موب دعبأف دعبأ يضاملا يف ندقتلا
 ناو اوتانوزلا ةقايت لربات :ايداو انة دع روما دك 2-7

 ميلاتلا امب حيسملا دهعلبق ةرحلا ةفسلفلاو .ةذبذملا ءارجعلا انئسايسب ةلقتسملا ةجضانلا
 تانروبمجلا ةليتتلا لئاضفلا كلذك لاقؤا تَوهاللا زف ةمداخ تراص

 ينلا امارح ما ناك ًالالح بسكملا بحو ةيئاذلا لايمالاو ةئيندلا ذالملا بحب ةمئيدقلا
 يقملا هيمسن ام ءاقثرا نا اضيا ربةعاو.ةيعامجالاو ةيسايسلا انتئيه يف ةغلاب تافص يه
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 هني ا ةفورعملا ةيرحلا تان انابتلا مدقأ ناف . ةملاع ةحرد نب وكتلا نم ا

 ىنخ ال اك ءايحالا لس يف اًءدج ةئيندلا اهتفئاط روص : ىلعا

 ضعبو يضاملا يف اهم ىذا اعاونا .وا 28 ةثيدملا تاقبطلا يف دج اننا الا

 1011 اااوبطلو .ةردوينيك الا ضعبو ٠ ا اول كرفت نط تانارح

 تاوذ ضعب هي امبرو ةلصنملا وا ةوخرلا يف هنم ىلعا نيوكت وذ زيساجا لوق ىلع
 ا ار] رابظأ بسصي .بابذ ةلصنملا تاناويحلا ةقئاط يف اضيا دجوي و . أضيأ رقثلا

 نوكي دق ناديدلا ضعب و . ءايحالا لس يف كحل هلي نادل كاك هن أو ةنئرعتلا لع

 ضعب نم انيوكت نسحا نوكيا دق ,نيآرلا تايد لابو. ةلارشقلا ضني نم, لعا

 خلا نوزاحلا وا لجرالا ةينطبلا

 لكلاب ىألا مايالا يف ناك فئاوطلاو سانجالا نم 537 اريخاو ابار
 0000 1| 11١ . كلذ هيف ناك امل !دباو اع اذ لصحي ةاقترالا ناكراف مويلا هنم

 0000000 لا ىةلاب لوالا رودلا يف تناك © دوب ويشاربلاو ©* دوب ولافسلاك

 . فورعملا ليلقلا *يثلا الا نيتنئاطلا نيتاه نم قس ١ هاف مويلل انا اخ روصلا يف

 ( سلال ) لثم نيوكتلا يف ةغلاب و 0 ةعدقلا راودالا هذه يف ًاضيا قتليو

 لإ ندذلب نم ةناّؤم هتقدص نافضرالل ةيئالثلاو ةيلوالا تانوكتملا يف دوجوملا رحبلا
 تاناويحلاب اًنصاخكاذسيلو .هتاجايتحا رئاس ةقفاومل عضو نسحا ةعوضوم ةزهمتم ةعطق
 ا ا ]تار ةح ضع نيوكتن اق :ناويحلا ئاوطرخاسيف دجال ةوخزا
 غلبي ن "00 |[ و رفللا دخ قوفت عاونا تارشحا ناكو الثم حاسقلكمويلا اهناتما ف

 |0001 تارقلا تاوذ نم ناك آم ةعزاخ ن رسب الا لع 101

 رضاحلا يف يه اًددج اًرييك اومن غلبت ينالثلا رودلا ين يدثلا تاوذو رويطلا تناكو
 تاناويحلاو ةينطبلا ناديدلاك الا ضعب رتبقت مدقت ام يف ترك ذ دقو . هنود

 جلا ةيملحلا

 اد حارا 60
 لجرالا ةيعارذلا («؟



 ١ م ةعبارلا ةلاقملا . رت حرش

 لضم ههنا 15و: اهنم قدا تت اؤط لبق, «كنوكت 'كوالاب رارقدالا ف يارا د

 روصلا-.نا نيظي و . رختآلا .نضنللا يف كلك رخأت' لبصحم .لاوحالا ضعي يف مدت
 هي ماد ددجت لصحيف . ىهاظ سومان نودب اناغ يه را وول املعلا

 لي رج وقف ءاقترالل ماع سومان دجوب الو ةسومان ملعب الل داو تاك انك

 0 ال ”ةنكلو هيناعم مها ين لوحتلاب

 ( ١855 ةنس ) « ضرالا خيرات » 12 « يصوم » ةرتككدلا 0 دقو

 لق 5 ف نالصحب 0 ءامحالا 0 رتبقتلاو ءانتجرالا نال اهماظن

 ليمج ملح هل ةيابم ال ام ىلا م ذعر لكلا ين نالداعتم هينا هتاشالم

 يلا نيهاربلاو ءامترالا موصح ياي يأرو هلأ لع ضيا خحيراتلا 0 لاش اذكعب

 ةعيبطلاو خحعراتلا ف ةدحاو امملا نودتكس

 : ةعيبطلا نم ةذوخأملا نيهارملاو

 يف تناك اي مويلا يه ©” ايندلا ىلوالا ةيرحبلا تاناويحلاو ءايحالا نا لوا
 كرك جلا وأ 0 ءاسلاالا كاوا نا اناث ك0 رادع ءاعجرالا نواف ملاعلا ءادتا

 اهنمدجوت ت ارققلا ت تاوذ ىتح ةاصغملاو ةوخرلاو ةععشملاو ىلو الا تاناؤت هاو تاتاينلايا

 أاديحص ءاقثرالا بهدم ناك وف قدودلا تاقبط لفسا 2 ةرواجشم وأ هعمل راث 1

 مثىلوالا تاناويحلا مث لوا تاتابنلا نوكتف ىندالا دعب اهنم ىلعالا نوكي نا ىضنقال
 روصلا مدقا نوكي دقو . رخ آلا يف نوكت نا يضتقي ينلا ةيرقفلا تاناويحلا ىلا مثو

 هل لالا قفسالاو (نويعلا تاد واةيقثملا ) رافي ماروكو تاعاقسلاو دا و ا

 قرفلا و ةيرهزما تانصلا لكي ذر داق ارنا لداعي فورعملا دوبيشاربلا عاونا مدقا نا (؟)
 اذه لثم نا يلسكم عزبو ٠ روصلا يف اقالتخا رثك او رضاحما يف ةنم !ددع رثك ١ ياما يف ناك هنا
 فورعم نإويح مدقاو ٠ ةلوح ٌءيش لكاريف عم ةيجولويما راودالا ضعب يف كاسالل ضيا ضرع فوقولا

 2 دودو و ضرالا تاقبطر هد فدصلا نم عون رهو ل دو.شاربلا وه ةوخرلا تانا أحلا نم

 عورف هته جرخت نأ نودب ل مويلا

2 



 ةعب ارلا ةلاقملا .رئخب حرش ١

 )0 شم ةلاسملا هذه يف اريثك اوثحب نيذلا زيطكتالا ءاملع ايس الو. ءاملعلاف
 لوالا مسقلا نف ” | فارألا يهدم تاحضاو لوختلا كهذدم باحضا نيمّسق ىلا

 لصح فالتخالا اذه لثمو لوحتلا ركتي نم يناثلا مسقلا نمو ءاقترالا 2
 يجواويج بهذم ىلع اهس الو ماصخلا مهنيب ًدتشا دقو أضيا ايناملا يف ءاهلعلا نيب

 0000000007 يهذلا اذه باصات ( نوب ) نم فوشي ذاتسالا لوا هعضو
 00000  اواسلا ريوحصلا ف ةب رشي راثآ دوجو نوي رغتسي الو يوضعلا ملاعلا يف

 مهيأ قفاوم كلذو ةيضرالا تانوكتملا مدقا اهنا ةروهشملا تاقبطلا نطاب في يأ
 يفريختت مف لزالا ذنم اهاوحا يف ريغتت مل ضرالا نا نودقتمي ذا ضرالا نيكي

 لصف عيطتسنال ايجولويحلا نا ىلع - ءدب ىلع دوع اهراودا نه رود لكو اهءادوجوم

 ايجولويريمالاو ايجولوب زيقلاو + رشتلاو ايجولوتتل ابلا رابتعا كلذيف مزلي لب اهدحو ةلاسملا
  مولعلا هذه رئاس قافتا دعب الا كحل حمي الف اضيا

 ا0000) | ذرالا ) ءايب باتكب الواي رطوذوطا يأرلا اذح ءامعز نمو
 نا ىرب وهف ١878 ةنس نيبدتس يف نييعيبطلا عمم ىلع اهالت ةلاسرب مث ( ١1م9 ةنس )

 يناثلا ملاعلا »و « كاممالل لوالا ملاعلا 2 مويلا ىتح هيلع لوعملا مدقلا تقام

 « ناسنالل عبارلا حلاعلا »و «رويطللو يدثلا تاوذل ثااثلا ملاعلا »و « ناذرجلا

 ا 0 1 هلا ناوبحلا تئاوط لما ناو: ةئيذملا تافافتك الا :هيضقنت
 0000 كلا نأ ناذرحو : قاثلا زودلا نم رويطو يدن تاود نآلا رمق كنف

 لا ضيا لوالا رودلا ©” تيسارتنأ ينو يساحنلا "” تسيشلا يف ىتح ةيفدصلا
 يدثلا تاوذ نيب هنافشافخلا لثم ةيروفحالا ريغ ةطسوتم روص مويلا دجوب لازب الو
 مويلا دجواو ٠ خلا كمسلاو يدثلا تاوذ نيب اهماف ناتيحلا فئاوط لثمو .رويطلاو

 ردنيالو . وغلاب لحنت ىلوالا راودالاب ةصاخ ًالوصا ربثعت ةيكرع عئابط وا هايحا ضيا

 0 رججلا حولب هبشأ حتافص تاذ ةيئدعم ةتبط (1)
 رجلا محن نم عون («1)



 4 ةمبأرلا ةلاقما .رئْخي حرش

 ةعبارلا ةلاقملا

 دلع زا لا اذه نانو ءاقوتلا زابإ د ءاقترالا تهدم للا ل رضا هلا
 ىتح ةعيندلا ة هنا ردحللا تاناومحلا لوصا ء ءاقي ةعدتلا ضرألا تاقبط 5 ةيقار ءامحا روص تافامتكا

 م 0 ءاقحرا نب ضرالا ا نما: ةعملا ءاضتل برد مو

 د ليبقلا اذه نم جراتلا يلا «نطنلا تلم نتعتلا'ىلع ومار ىزرحا ةروهت كر ال
 ةدع وه لب ةطيسب ةلساس س 3 ءاقترالا لوقلا اذه هيفست ءاقترا الب ةدحاو ةرباد ع

 ةعيبطلا يف « 0 ا ا نك ا

 قرا رولا | تناك الك رثك اف تك محن هيلا 0 0

 0 هسيمأوتو مدقتلا بهذم ىلا رظنلاب نوراد بهذم ةلاقملا هذه يف صحفن

 خحراتلاو ةعيبطلا

 ا دهاشتركذ دقو . ةمزال ال ةبلاغ ةجيتن لوحتلا يف ءاقثرالا نا ع ام يف مدقث
 ني : اهماف ايندلا ةبرحبلا تاناويحلل املاح ىلع ةيقابلا لوصالا كلذ ىلع

 لاوحا ءاوتسالو اهيكرت ةطاسب ةدشل ركذي ال اًئيش تدافتسا وا يعيبطلا باختنالاب

 ضعإ رو ع كدت وللا سم اضيا ترك ذو . اهب ةطيحلا حراخ نم يتلا ءايشالا
 الايف لاسالا ضو 1 3 تش يعيبطلا باختتالا نا تلقو ءايحالا

 ةصاخب اين دلا تاناويحلا نم «فئاوط ضعي اضياكللد ىلا فيضان ىسر ل د

 مويلا اهم انناتخا رك نادرا لصالا

 موق مهنمو ءايحالا يف ءاقثرالااماعلا ضعب ركنا دق ىرخا روما ىلعو كلذ ىلع ءانبف

 هموصخو ةريثكل ثاسميف باترم ءاقثرالا بهذم نم هنوك م مليلو . نوراد بهذمنم
 لدي ال كلذ ورا نوعي ساتجالاو "ةفئاوطلا صف ءاقراي رارتدال مجرارطضا عم

 لارسال لاس رس
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 يداملا يأرلا خيرات ترك 0 رت ا ةءم ا

 ام نال انلصا ةراقح نم نادل لما هي ارد نا للا 2 لو

 ىتح ةعانص معا يف ةسعيبطلا تفرص دقو *يش لجا ةقيقحلاب وه ريقح ههنا ال رهظي
 000 كليتي نأ ىنضتقا. امل ضنا. ىتداا لصا: نما .كةناشالا ناك ول
 00 تاكا

 00 0000 لنآ ١] ةيلثلا مما يوت ال ناسالا لخأ نع دن يف ناسثالا ناك (1)
 ”ضغلا ”ياصعلا هيلع لضنلو رلاب ”يناظعب رخاف الل ءاقئرالاب نوكيافا فرشلا اذه ناربدت ودو طتف

 ”طخلا دبلتااي ال لماكتملا فراطلاب وا كسمنسالو



 ١ هب ةثلاثلا ةلاقملا . رثخب حرش

 مئابطلا ريثكلا ني وكتلا بهذم يا م ام يف هنع انملكت يذلا بهذملا نم *يش ويف

 ركيلوك ذاتسالل
 ءىلمرلا ةاقئرالا لب ايؤورض ءازا الفانا اعاو':ريخغ ويف يأرلا اذعح دي د دارا

 لب.ليل مالكنم ربظي اك ءامسلا نمنوطقسي ال غباونلاو . سعا لك نع ليلعتلل فاك
 جازتماو نيدلاولا ةعيبطك ةبسانملا لاومالا ةدوذحلا ةيعيبطلا سيماونلا لعف ةجيتن مم

 قامت رو اكملاو ةرسالاو ةيرتلا كاد ىلا فضاو . انسح اش الا

 سومأت ةعيبطلا 8 كلذ ادع امو اهموذب غباونلا غبنت 0 يلا طورشلا نم كلذ ريغو

 رثكأ نوهماشتي مهسنج ىندا نم مث نيذلا رشبلاو دورقلاو تاناويحلا راغص نا وه ماع
 اًءدج نوهسشي ةصاخ دورقلا راغص ناف . لقعلا ةيلباقو ةمجنجلا ني وكت يف نيغلابلا نم
 ودبتق _ءرسلا حل درقلا تافص مهمف زعمتت الو مهتمجمج ةرادتساب لافطالا

 يف لصحب كلذكو . ةمججلا نع هجولا زورب و يوازلا لكشلاو تازوربلاو تاضافختالا

 كو نسلا يف تنعط ءلم الك ةنرعلل نعذت الو ةواسقو ةسارش دورقلا دادزتف قالخالا

 اكد سرادملا يف نورهظي مهئاف ام قثوب تاياور نم ملعب كدوسلا دالوا يف اضيا

 اورسخو ةيشحولا مهتالخاب اوقلْخت مدشا اوغلب اذاف . امهملع دي زم ال بيذهتلل ةيلباقو

 هنا انملعي دهاوشلا هذه لثق .كلذ  ءرم ؛يش نكي ل نأك ملعتاب * 4 اك
 ةيجراخلا لاوحالات فاو اذاف ءاقترالا لوبقل يصوصخ دادعما 5 ا

 ايونعمو اًنيسح ًاًيلاع ءاقثرا غلبف ريغص وهوةيلباقلان م هيفام لوصالا نملصا بش

 ةيدر ما ةديج يش له ناسنالا عل بهذم قالطا هك نالا م

 يب مديدنت يف - لزنم ناجفلو - باصا لهو ةلوبقم ما ةهوركم ةرّثح ما ةمظعم
 ىأر عابتا بج وا « ةيميهملل ةعونصم ةلآ . درق نبا ناسنالا » اهركتم خرص ثيح

 ظونقلا ابسو اراعناسنالا لضا طاطختا يفئرن نا نع اضوع هلا لوش ىدلا 0

 ةناغ عوايل اطاشنو ةيغر دادزن نا ةيبرتلاب ديلا انلصو امو انلصا ايضا ا!
 اًئاد ىلعاف ىلعاو عاف رظعا



 ةثلاثلا ةلاقملا . .رثخب حرش ١

 كياشلا اذهيىنهشو جروج يأ ار نم اناو.تافاشتك 7 'لاطلازع 7 0 رمال امرف

 : هصن ام ةيجولو ورثن الأ 5 ةلاسر نم لوب

 اهمف راتحت ةّيح اماسجا مايالا نم موي انل ربظت امر ةيرشبلا ةيجواوتتل بلا نأ »

 « ةيرشب دورق مأ يش 3

 لصف نم ( 1874 ةئس ) ةي رشبلا عورفلا ةرثك يف باتك نم ضيا لوقي وهو
 : ضن مان نم

 00 0١ ةي]] درتلا نيب اهعبضولا رطضن دق,ةمجمج !:دغ دن ال اننا لوقي نم »
 « ناسنالاو

 اا1 0 | للا هلضخوت هفشتك ١ان نا: لاؤحالا ر عاش يفز زقم مال *هناو

 . ناويحلاب ناسنالا طب ري ديدش طابر ىلا يا دحاو ىنعم ىلا ريشي هعيمجل ًاصقانو
 ا لآ ة شيل هللادغلا لع لذي !قساو ارغا دج مل اذاماف كلذ ريغ تاكاذاو

 اهقاخ يبل ةلماكلا روصلا نم ةرضاحلا ةروصلا نم لك. ةي رشب ةروص ىلع وا سودرفلا
 |1101 وال ياوملاف : ةيلطخلا نبل ضقنلا بس قلو اه دالوأ نم ققاونثل
 ةدحاو ةعيبطلا » هشوب لاق ةعيبطلا ةدحو داضي ءىش قرانا نكعال ذأ ليحتسم

 « ةدحولا هذه ىلا لوصولل وه امنا ةثيدحلا مولعلا يعسو
7 
 كا 5

 نءهتروصو ناسنالا لقع صلخت فيك فرعن نا آلا نطاق مل كلذ ررقث ذاو
 قرطلا يأبو هتروصو ناويحلا لقع

 الا . اديكأ اتعب رص اباوج ةلأسملا هذه ىلع باوجلال يفكيي ام داوملا نم انل سيل
 يذلال يلف اد 3 ًةننوزوأ هاذ كلذ لصح له يف ثحبلاو اهضعب معيضو " نكمي هنا

 ' 1 يوتا اونلا» دق ابخ باك ينااوب كا
 يث ممدادجا يف نورك نأ نودي معراتلا يف اوغبن قنا خل غباوتلا ىلا انحلال باهل

 37 لوصالا وا دارفالا ضعب يف اذكه لصح ابرف . مهميجم ىلع لدي ءاكذلا نم
 معزلا اذهو ناسنالا ىلا برقا عرف ”هنع أشنق هب رشدلا تاغصلا ضب هيف تيَشف



 ١ ةثلاثلا ةلاقملا. رثخي حرش

 قرم نايثنالا, ىلا ةبنرقا ناكر عا يع قنابمشلا نم نآينالا ناس
 نافالاب ةبسبشلا ةريضاشلا كا
 بجي ف "دج ةليلت شب لما تاكد اءاورزا ند م
 رشق 7 ةريكلا دورقلا نطوم يح ينلا ةيئاوتس الا تاهملا ىف نر

 لي ولم نامزن عاقب, مدعو ةططؤتملا نوضلاةلاوزاماوريبخالا سوبلناز للا 7
 ءاقبلا عزانت يف ةديدشلا ةعزانملا نم ناسنالا نييو اهننب لصح املذ

37 
 ننفرد

 دورقلا :رم ناسنالا ىلا برقأ ةيروفحا دورق اذا دجو دق ةدحاولا ةهجلا نف

 دجو دق ىرخاالا ةهملا نمو . اضيأ حضوأ ًاليلد نوكُت ىرخأ دوجو ىجري و ةرضاحلا

 ةي رشبلا تاعونصملانمو ةي روفحالا رشبلا روص نم ريثك ةريخالا نينسلا هذه يف اضيأ
 تسيل ناسنالا خيراتل ةفورعملا ةنس فال" ةسنخلا وأ ةعب رالاو . اًدج دهعلا ةعدق يو

 قيضي ىحب رشنلا راث الادذع نييوكتو . نيرراتلا فهنلا قيااببلا رةدوجو كارلا

 مدع ضخ ةاندرا لذاررشلا نب لوطاو راسن ناوي وع ناسا ا
 مهريغو هشوبو لسكهو تجوف لراشو ليل تافلؤم يف عجارتاف قيقدتلاب ةمهملا ةلأسملا

 ا مجاجلا عيمج نا لوقا طقف . اهمف اوثحب نيذلا ءاماعلا نم
 ”هدجو يذلا يروفحالا لفسلا كفلاو لاسر دناينل ةريبشلا ةمججلا اصوصخ اًددج
 م ءيبد قع اذ ارك اكمل يف ساللا ىلع تالون ةراغم ياي نو

 نكي او 3 ناوين :لضا ىلع لدت يا درقلا نم ةببرقو ناويحلا نوكت ةيلن

 .رارشلا مويلا نيشحوتملا ىتدأن يوك نم ىندأ ةلفاسلا ةيرشبلا ريفاحالا نب. وكت

 . دعب دجول مل ام امو هيلع شعن نا. نم دب ال يذلا نزوبفش لوقي اك درتلا نالت
 ةقفاوم مدع وه ضرالا نم انل مولعملا ةلق نع رظنلا مطقب - كلذل ريظعلا ببسلاو
 دجو يذلا رصعلا اًتالخ ةي رشبلاماظعلاظنحلا دج «دقلا يضاملا يف ةيجواويملا لاوحالا
 انه انزويكش لوش اك عسبلا اذملوإ ةينيكلاو سا كيلو تو اا
 كلذ عمو ةيدايتعا ريغلاوحايف ألا دج ةعدقلا «ىراصالارران لع رنا ل
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 نا نكمب يلا اادحاو اهدج ناك نئلو ضعب بناج اهضعب تر نم

 . ا ةقلد 0

 انل زوجي الف نوراد بهذم ىلع ناويحلا ملاع نم ناسنالا قش اندرا اذا كلذك

 هلوهجم دادجا وأ: رب نور هنيب لب ةلروكلا نيو هنبي ةطسوتم روص نع ثحبن نا

 ىرخا ةهج نم درقلا عرفو ةهج نم ناسنالا عرف اهنم ءاشن

 هدوجو ىلع لديام دجو وا دجو ةيلاقثنالا روصلا هذه لثم له لأسي لئاق برو

 انيلعتداج دق ةرخأتملا نينسلا هذه يف ةيماعلا تافاشتكالا ناف . ممن بيجأف
 لوح نا |0000 سف ىلع تاناتك ال هنع نا لع كلذ ن كب
 اوج ةَم ةقباسلا ةلاقملا يف مدقت 0 هل تاكل ياك نوراذ بهذم قالطا نيبو انني

 انل انل مولعملا ةلقل ضارتعالا اذمل ةميق ال ةطسوتملا ةيروفحالا روصلا نادتف ضارتعا ىلع

 ةهيبشلا دورقلا اهبف شيعت يلا تاراقلا ناف . ينأي امرثك أ كلذ حضتيو ضرالا نم

 ثاحبالا نعةب وجحم لازت ال ةطسوتملا روصلا اهمف نوكت نأ مزاي يبلاو ةريبكلا ناسن الاب
 الو . ارثموصو وينروبو افاج رئاازجو ايقي رفا ةّراقل ةراحلا قطانملا يو . ةيجولوتنلابلا

 هذحل ريخالا نسويلبلاو نسويلبلاةقبطيف شيعت تناكينلا يدثلا تاوذنعاضيأ اًثيش فرعن
 مايا ضرالا تانوكتم يف يأ ن الا تال دو سنار قانا نكامالا

 ديعب ريغ دهع نم نظي ناكو.ةبروفحا دورق اياب مويلا نم رثك ل ورا كاك

 اانا كاك لو ال دنا كرا نظي ناك كاب وروأ يف ةيزوفحا دور دجو ال هنا
 عاونا ةتس ريصق نمز يف ابوروا نم جرختسا دقو . اهدوجوب كشلاىلا مويلا ليبس ال

 ناسنالاو دورقلا ف ةدوجوملا تاّعصلا ضعب ويف عمجم | رضع اد دورقلا نم

 تافغص هيف عمجم ايروفحا 0 ةينالثلا ىضارالا يف دجو ريمشتورو ٠ مويأا

 ىسملا درقلاو . ( ىاملاو نيهريتالبلاو كا 0 دورقلا نم عاونا ةثالث

 لابج حفس يف هاياَقب تدجو نيعارذلا ليوط نوببجلا نم عون تترال سوكتيب ويرد
 را 0 ناكر نعال ناسوبملا تاقبط يف 1856 ةنس ةيواسنرفلا زينريبلا
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 ربصعلا كلذ كلذ ايلعّلع :اهبطق .رنعت , فرحا نينيسلا | نب يفلان رات

 املا نودنتسي تادنتسم بتكلا يف اورب مل نا ديعبلا

 نم بعصلا 0 اهتجيتن اهنم ملعلل ةمجانلا دئاوفلاو حايسلا تافاشتك ا نا ىلع
 لياقلا هلا عي نأ 5 مل رشع مساتلالئاوا ينو رشع نماثلا نرقلا رخاوا يف هناف . كلذ

 لاقو ةفارخلا لم ىلع هيفوك هلمح اهنع ركذيناك اموناسنالاب ةبسبشلا دورقلا نع رزنلا

 : ناسالاب ةهمبش دورق ةعب را فرعنف مويلا اماو . نوفوب هليمز تاقلتخم نم هنا

 . دهملا قف الحل ريخألا «اندنك, ةفرتمو اللووكلاو اتوا تارؤالاو يزتئابمشلاو نوبيحلا

 كذارتو قمار ويكاوادلا تاكو نكداز ةئ نا وتك نا

 يف حيحص“ هنا ققحم دتف ةغلابلا _:رم هتسارشو ناويحلا اذه ةوق نع يور امو

 1 يل ًانقاو يثملاو يقل لع ناسالاب ةبييشلا دورقلا ىوقاأ وهو مرثك ١

 سأر نم نابيرق غامدو سأر *هل يزئابمشلاف . هنم رثك | ءايشا ضعب ين ناسنالا

 هشي هنا هلا مادقا ةثالث ”هدق زواجتي ال تاك ناو نوييجلاو . هغامدو ناسنالا

 هسواج عاوناو هردص صققب اريثك ناسنالا

3 
 ان نحل

 عاونايفةقرفتم لب دورقلا نم دحاو عون يف ةروصحم ريغ ناسنالا عم هبشثلا ةحوأف

 نومبغي, ام ىلع اهورصحي نا نوديري نيذلا كئلوا طلغ رابظال فاك اذهو . ا
 طلغلا اذهتنسب دقو 5 دورقلا نيب و هنبب لصت ةدحاو ةروص يف نوراد بهذم نم

 نكلو ةرضاحلا روصلا ني ةيلاقثنا روص نع ثحبلا زوجي ال هنا تلق ثيح مدقث ام يف
 عاونالل ةقلتخلا تاغصلا هيف عمجي ناكو ليوط نامز نم ضرقنا يدق دج نيبو اهني

 شحولا راحو سرفلاةرضاحلا عبرالا روصلا لاثم تركذ دقو اضنا تلقو د

 روص دوجوب عمطن نا زوجي ال "هنا الا دحاو اهلصا نا يف كش ال "هنا اجاوكلاو رامخلاو
 ضعب ٍبناجب اهضعب ةميقملا ةّيحلا ماسجالا نا ١ رايله دانيال اينيةطيوم

 اهضعب نوكتت مل اهمال ةيلاقتنا روص اهنيب نوكي نا ىلا ةجاح الو !ًءدج ةفلتخم نوكت دق
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 مآ دال نشف عيشالا ايتكرح ري جا ديلا رة
 مهمداعناف اسنرف يب وج ناكس. يف كلذ ىلع دهاش انلو . ءاذحلا لاعتسالو رخآآلمعل
 ان مهيلجر عباصا كي رحن يف يس اوهس مهدنع 000 ءتلا لع

 00 » ”ايشالا رغصا مياجراب, نووانتيو دورقلك مباصالا ي ةابل مهءاهبا نولباقي

 عضو 0 0 دا مل هيمل لع صم ايدومع نانا فوقو نا لع

 ا| 0 النأ) اح نم.الا هبي دسملا“طيتري الذا ير ,هيضتقب ال يرقذلا دومعلا

 يملا نوماعتي اللافطالاو . مامالا ىلا طوقسلا يريثك خويبشلاو لافطالا ناك لذاو

 00000000 0 لب اقلعتم هلك دسحلا لقت ناك الو . ةبوعص لكي الآ نييصتتم

 0000 | ذك هنأل لوصللا رتثكلا ءانضألل انس هيف كلذ ناك ظقف لحاو
 ا

 000 00 5 لاو رعاىوس انيلع ند مل عوضوملا اذه نم غرفن كو
 ةراكلا ءاشغ هب ينعا ر 000 هتميق طقست قيقدلا صحفلا دنعو ظع نأش اذ

 يفو "0! نانعو امهالكم . ناسنالا ىتتاب ناصاخ امهنا اريتعا نيذللا ضيحلاو

 ضعب نا 2 وت 8 ترو روتك 0 لقؤو . ضيا يدثلا تاوذ نم اهريغ

 ا ا اال انحض اضيح ضيحن ميدقلا ملاعلا دورق اهسالو دورقلا سانجا

 هبشلا عك نينرع اهضعب و عيبا 7

 000 اي ناسألا نب وكما قل ا قرف دجوي ال ؛هنا مدقت امت "لفيف

 نئاكلا ميظعلا غارفلا نا ىلع . طقف 3 ا ل رار اكانح
 دعب اهلك كلذاو . ةطسوتملا لوصالا تولو ندقلا دايدزال موب نع موي عستيس 5

 دورقلل ايلعلا لوصالا ناف ةقيقحلا ةفرعم يف ةب وعصلا تداز لوالا هلصا نع ناسنالا

 000 0 كو ليوط نآمز دم ىف يثالتلا ةلاح يف تراص ر ا

 ضرالاحطس ىلع اراشنثاو ءاقترا دادزب لازب ال ةهناف ندمتمل ناسنالا فالغي 1
 عضب دعب مويلا اهنم اًءدج ريك | ناويحلا نع ناسننالا لصفت ينلا ةفاسملا ريصت فوسف
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 بنا الو رثكأأ ١ ا وو 0 دمك 07 ادي م
 ناسن الاب ةسلشلا "هوورقلا م ةكشاما اني نا لولو راقد لع انلاغ
 00 الا نع لق 0 هانا عاق 0 7

 0 3 0 3537 . كانك ب 0 كل ديم ا وذ رق
 اش دب ةيسن كا اه اعقب وأ دلل عباصاب لا اممشميفضرالا ن ١اسماب 3 هل كلو

 يسمو 0 را الا يسم نس طظسوتم الر كلا يسم 3 مدعت 0 ى انو لقو : 1

 دورقلاكر اجشالا ىلع ابلاغ نوميقي نيشحوتملا موقلا نم زاك ايا خور و: نا
 اينودالكي لاها لجرف . ةكساملا لجرلا يف اك ةعوضؤم اههابما دورقلا يف اك لجرلا مهمفو
 مسا ذا راجشالا ىلع شرعتلل مهديفت مكاسمالل مثديفت ساكو ر لوق ىلع ةديدحلا

 عبرا نوزواجتي ال "” نيبيليف رئازج يلاهاو . ديلا لمفت اكنوصفلاب اهب نوكسمتي
 ةقطنم طقف مبطسو ىلع نودشي وأ ةارع نوموقي نوشحوتم موق مو مدق فصنو مادقا
 ايس الو مهماجر عباصاو ضرالا ىلع ةرادو راجشالا ىلع ةرات نوميثي و رحشلا رشف نم

 ئدذحاو دنياك لابحلاو :ناضغألاب اهب كسقلا نم اهنكع اعضو ةعوضوم اهنع عاببالا

 نييزالملا يف دجوي و . راجشالا ىلع مثرفغ نوبصني ساطجالا اهمساو ةشحوتملا مهلثابق
 دوجوال درقلاب ةصاخ تانص ضعب مه.دباك أضبا مهاجر انولمعتسي نيذلا افاج ناكس
 ل نتادسم ءاوم لا 2 نيقلعم نومانيو راودلا مهصي الف ىساقوقلا عرعلا 2 ا

 قرف لك اع 4 7 نصغ

 ةلوهسب نجديو ةيبن دورقلا نم عون (0)
 داو لسا م :ةيذخما ننالوه ةلاغا ئاوباتلاو + 00
 لمي ءازب امر لك دلقتي اذيف ا لمص دوورتلاك ( ان ) يدي ضر فيا نوضرعم نويزالملاو («؟)

 نوبيشي مهنا ) لاق ةيزيكنالا دنملا يف رشبلل لفسلا تاقبطاانع ار اع بتنك ناملالا دجإو - ةَمائ
 مال 9 نولتقي 0 0 لاوحا ن ٠ كلذ ريغو مس اجو مهفوقو فو مهتاداع يف نك درقلا

 ايتيك هلا بر مخي ناملال يو اروتكدلاو ٠ ةخوسمم دورق يرحاب مهنا نظا اناو اخوسم اًناسنأ ةنوريتعي
 ا دور دجوي هنأ ا تعا لك تدل أ لق يف“ 0 يدوت عوملا يا ىليز اريلا تاغلا تاسأ

 نإ ديلا يوذ
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 ا الوب نازيملاو ناننالا ني يصحب حاج مق كا
 000 رئاتل ةزبمت ةَئص لقملا لمح 0  لقاعربغ ناويحلاو لقاع
 "ليلا اكلت نمااتواقتب ذارفالا لب نشبلا عورف نيب نا لعن نحنو . ءاوسلا

 : ا لتي ا ذا يرشنلا قبلا نياؤ بيدهنلا نم: هل مسق امردقب ”هلقع دحاو

 سفن لقعلا نكي مل نا هاوس نع ناسنالا زيي ام نا ليق ناو + همد نم برشي و
 لقمن فكرا نيرداق انك اذا ”هنال كلذ بذكي رابتخالاف القاع ريصي نال هتيلباتف

 يذلا يلاعلا ىوقلا هذه ومن نا الا . ةيلقملا انطئاسو عيجلو انساومل كلذ يف لضفلاف

 0 ( هلوقب ليل باصا دقلو . « سانلا رئاس يف 5 سيل ناويحلا قوف انعضي

 ماعلا رئاس يف كرحتي لع ا ا ةممدب هتيمسل ققركال ا اما ةاماع

 _:رع زيمتي ناسنالا ناب لوقلا نا : نزوبهش ياز لعو « لعا ىلا لسا نم يملا

 ريك د تان ةقننع لمن اننال . نيبمءاطخ ”هدحو تالالاب متتاعتسال ناويحلا رئاس

 اهسرخفي يكل لواخلا م | ةفدص يتقبط نيب رجحلا يرب هناو رجحلاب زوحلا

 01 ناركلاو كاسألا ني تانالتخالا ب اهلا نع عىل و

 ا ريتا بتكر سرادملا يف ميظع نأش تاذ يهو . دحا ىلع ىنخم ال
 ةزه مهدخات نيذلا ةذدمالتلا سو'ور يف اننا 1 الوا 1 اهنولخدي نوماعملاو

 داسف نيببتل امهدحو نيتيفاك نيتيضق رك ذب اهنم يفتك او . يرشبلا مهماقم ولعل ةزعلا
 ةريخالا ةيضقلاو . ءامسلا وحن هجنملا رظنلاو يثملا يف باصتتالا امهو . هلك ب هذملا
 0 سأل ناوبحلا ناك اعاد ءانسلا ىلا«رظني ال ناسنالا“ نال ةطولغم
 ءاهسلا وحن مهنا نوهجوي نيذلا كئلوا اماو اًنيعيبط اماما نارظني اهالك امناو اعاد

 ةقبط نم نوربتعي ال لاوحالا لكب و مهب رخسي اهف مهءاما يلا ءايشالا ىلا امترثك |

 عرفلا ن نأ رم ن نيقب 07 اة هلا ا 2 نا 210(

 كلذ لح < لفعلا اوناكارد و معلما دب رِخثلا ةوقف ضبب الأ عرفلا غلبم غأ مامي ن 3 ١ عيطتسي ال يقي رفالا

 ةيعيبط هتايح لكل ةيلقعلا ةايحما فرعب الف م دوافم



 لب ممظع امهنني قرتلا نا ذا اندم سانلا رثك ١ عم نوكت ال نا مزليف ناويملاو ناسنالا
 ا هيلع قلطي ناكر | ناوين" !| تكرعلا اياارتسوأ وأ ايقي رفأ شحوتم عم

 سب قرف ىرب ريبشلا يولويسفلاو 5 مثلا فوشي دانس الا" نأك "اذا + اهرط ناشد

 هنا ) هفارعل ضيا تالا نر وعش محلا“ اكعاق هل ناشف الا نأ يف ناويحلاو نال

 «قلخلا يفاب ىلا اهتبسنو ءايشالا لاوحا رئاس و هناذب لماع نا ان نافل رشا

 نبا وا نوزامالا شحوت٠ وا ةديدحلا ادنالز نبا نا دقتعي ناكااذا هلأسن نا انب قيليف
 ضبا كلذ هل يواب وروالا َك كواعصلا ىح يد 1 يكس ا:نيثمليف رتاج

 7 مهما مهنع وه لوب 22 ةليخلا كاملا ا نا عيطتسي هنا يا

 70 ال تلا هوساو ر«؟ةضاخلاةب ريشبلا ةعيقلا.» مهمف 7 نوشحوت نوم

 ونال عع م نكي ل كهمساللا رشا ديس دس

 لع 2 ا ةزيمملا ةعصلا كسل ةقيقحلاب مه سانا نع د دا ممالكب ةمالكا نتج وهو

 نم 1 6 اعن اننا ىلع قرطلا ن رم ةقب راب ةفصلا هذه روبظ ناكما نيب و هز

 اذه لازم: ”قاودل للا بزقالا كنسلا ءورشلل تأ ايار ايشيلملا تداولا

 اذا:تابم لب طق بيدبملا لبق“ ال اهما سيل كوشي هتلح يذلا ضررصتا كا

 اضرار هل اهءابحخا 1

 .ناسناالا هفي رعت يف مهنيب هسفن رشح نيذلا ةنسالغلا نيب هدحو درفنم فوشي و

 هنومشلاع اذا ذاع ةمادخإلارانع [1ي<كاذك تارا كمل لا ا
3 2 20 

 ناويحلا نع روهنب وش لوقي يك هيغني الو . تاذلاب روعشلا اضيا نولوقي اك وا« انا »

 نا مزاي هنا اضيا لوقيو . ملل روعش ال نيذلا ةفسالفلا "الا عال تحس نما ت١

 نيب 0 قرع ا هتقعت لع ل عوحاارعلا كلا ند ةعسالفلا ءال هم كخلا عع

 ظ (:) ناصر
 زورطتلاو كارهتسالاو.لقاتلاك تاقاعلا ىمتلا عمتجم لب ةيصوصخ ةوق سيل لقعلاو

 نروبعش لاق ضيا ناويحلا 2 وه ا 5 ناسنالاب ا سيل وهو داع «يدضما
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 توابل نو ا ا ب يق ناب حناتلا خ دعنا كانا

 0 دقو . مسرلا ل ني نال دع رم نا 1 ا

 "الل هلا رمت ل ةئيلقلا ناورللا ةايح نأ ةضالخلاو : ناسنالا يف' اهتم هق لكأ

 هذه سرد اولعج نيذلا ةفسالفلا انتذتاسا نال ابهاقم نع ة دقو مويلا

 نيبذلا اماو : زابتخالا ىلع ال ةدرجع روما ىلع مهءاكحا اونب د مل نوصل لئاسملا

 ةعيطتسيام ىلع مملدت ةريثك ةبي رغ اروما نوري مهماف برق نع ءايشالا هذه نوسردي
 مهتاكم ءارو نوسلجمب نيذلا ءاماعلا لع داهعالا يغبني ال كلذ مهنلو . ناويحلا لقع

 باكما) نيحالتلاو ةاعرلاو نيدايصلاك تاناويملا هذه نوطل اخي نيذلا:نسانلا ىلع لب

 مهنفةّنيلقعلا املامعا ةبقارم 8م رسيني نيذلا مريغو اهملع نيظف احناو تاناويحلا ضراعم

 لب طقفناسن الك فطاوعو لقع امل سيل تاناويحلاف . ةداع لاقي امع ةفلتخم ءايشا ]عن

 انوي يبو . هتايعمج رم رثكا انايحا ةمظتنم نوكت دق تاّئيعمجو تاغل اًضيا ال
 000000 اموانوبسو ئرساو دون اعرشو -نروصق 5-116
 ريكو . هب ناسنالا ءانتعا نم رثك ١ كلذب اهوانتعا ناك اعرو اهراغص ٍبيذبنب اًءدج

 ( كلذ لع دهاش ةيلهالا تاناويملاو ) ناسنالا ةطلاخم 2 اع

 اذه حصولو ىتح. امل لدا كلذ لعجل كي اهنع ةّيلباقلا هذه ينني 0

 نوبساككحي املق رشبلا يشحوتم نأ ذأ مريغ نود هب ةصاخ ةفص هلعج غاس امل عزلا

 يبيكسالاو دللا رجأ ناف ةيلباقلا هذه يف نب واستم ريغ رشبلا عورف عيمجو ٠ كنك

 موقلا ةطلاخ“ . قيال اك مهعيج نوشالتي خلا يلارتسوالاو يرواملاو يوايزمنيلوبلاو

 يذلا ال ةيلصالا هتلاح قوف 0 ذ ىلع يوق نم حك الو (نودعلا

 ريظن ) ناسنالا هتطلاخعو ةيدوبعل || ةلاح ىف اضيأ . اذهو ةيلايثلا اكيريمأ كل لخدأ

 مهناف ةدرجم راكفأ نعريبعتلل قطنلا ةصاخ هل ناسنالا نا اولاق اذاو . ( مات ناويحلا

 تاغالا عيمج في اهل دوجو ال كلذ نع ةربعملا ظافلالا نأ ذا اًئيش نوتبثي ال اضيأ

 كالا رسب و ةلارتسمالا تاغللا كلذكو.. ةلباقملا . ةيحئواوايفة م لمي اك ةيناكيرنمالا

 نيب ةلباقملا دي رأ اذاو.ايقي رفا طساوا دوس اهملكتي يتلا ةنسلالا رثكاو ةيوايزينيلوبلا



 ميدو دوز خب بس ب:

 ١ ةثلاثلا ةلاقملا .رثخي حرش

 ناويحلا لع وا ةيجولو 02
 رخال نع سارا هي لس ا ل 0 ديو تاق هيلر
 غامدلانا أيف مويلا ةهمش ال 0 لدفاما يناحو هرلا يف الو ناكل قى ل

 ناسنالا نايأ ووغو هعضوو هلكشو غامدلار 156 هع ناوركملا

 طق ءاقترالاو وهلا ىف امين قرتلاو سناحورو ماسح ناي ا

 نا دل 1 م 2 نييعيبطلاو نيبتوهاللاو ةفسالفلا نم 0 هنا لع

 ةيناويحلا ةايملا سيماونل مضاخ ريغ وهف اجو لا يفابأو طه نص ىلا

 يدؤت هنم بيرقلا ناويحلا لقعو ناسنالا لقع نيب ةلباقملا ناب كل دلع بعل

 ءاروامباحصاالو ةفسالغلا ضرعي و . ةلباقملا مرشن اهملا يدؤي يبنلا ةجيننلا سفن ىلا

 ؛1 نيحلراشملا+ ضوعب ىلا *ةتاياوعصلا :قرمعت اهيا لصاغلا ناب ن راراكلاب عدلا

 طرح لع ازاو يقم دحر الباسل 5 لع نايدلاب ناسنالا نيب لصاف دجوي الف
 ةحلاك اهاوقأو هتاساح عفر اراء اطا هت لود ولا ةلقاعلا ناسإلا

 ادار برتبج ١ 17 ناوبحلا يف دوجوم خلا نزملاو دقحلاو ملالاو هد فظل

 لضفلاو اهب دوعوم ةلاح يفك ناويحلا يف فعاد جلوس ةطألا تان قم تانقالا

 نركبلل الل ناوي قع ني يعيبطلا باخيتنالا سوماانولا . هيف اهئاقثرايف

 لد ئذلا اف هرت ا 9 ور (تيمالا# اق ريع اوكف غلبأ اهني ةكرتشملا تاْؤضلا

 تدي تاوبشلاو و ةافاسلا اما هيف ةيلقعلا ىوقلا

 نراويحلا يف ةدوجوم ربغ ةلقاعلا ىوقلا هذه نا كلذ نم نظي 1 ل

 ”ةطاطعتأو نان الك زفات و كاينحالاب رعتي و جتنلسي و يرقتسي وىلباقي ناويطاد . دكا

 ةفرعمو.ناسن الا يف كيش ايلعلا تاناويملا يفركملا هيدا يك كلذ يف' هنع

 2 0 00 0 8 ب نعلكم يار طع نا نأ )١(
 غام دلاو هر ةحتاا ءانب يف لاك وا جيقوت د نقسح ”الثم ةقر 1 /1 ناو ا ىف 5 ي لوجوت 5 ها

 خا ينملا يف باصقنالإاو روصتلا ودك ملكعلا ةوق ةيوتا لا فارطالاو



 ةثلاثلا ةلاقملا .رثخ حرش ١

 اوتو مهمال . كلوكرد نافردارشو كيلورف) نمد دن الوملا نحل عب 2- لق

 سرفا ةريغصلا لجرااو ن نرييسن أحلا نيب وجحتلل 0 لأ كلذك اع 0 دورقلا 0

 يف امن رثك ١ انايحاو اضيا خيخملا ىلع نائلعم اهذ غامدلل كيفاحلا نا 11 ال رخل

 1 ضاع لق بانك نم يناثلا مسقلا ا ا

 ةعيبطلا ) قف ناثيلاألا

 حان قرفلا نا يلسكه ن زي دف اضيأ هراثعا ىتشي 0 و

 عورف نيب وه امم لقا أ يلا ًاملظع ناك ناو 00 ةمجم 0 ا ا ةمجت-

 ١١2 ن طابلا نم اهمظعا 0-0 علف 7 د ىسسل مجاهج نونرومس اف لقو ةقلتحملا رش

 هك ا تا رواج ال دونه مجامج و د ا اقو ٠ ًطارنق * اهرغصاو ار

 عامدلا مجح ناف , هيلعو ا م لروما ةمدحمج مظعا ةحاسمو مارق

 0الى نان الان فلتخي ام رثك ١ هالعاىلا ناسنالا ىدا نم فاتخم

 دورقغلا غامد يف ةدوحوم أهم اماف ناسنالاب ا اًرامتما اهولم ل اودار 1 ل 3 اهذلا

 نراتوا نازوالا غامد ىلا ساسمللا ملا عامدلا ن 0 تاحرد "1 ةغلاب و

 نامنالا غامد فيقالت نع هقيف الت فتح .اماق يذلا يزئابمثلاو

 اهرك ذ يلا ةجيتنلا سفن انل يراك هانصخل زاهج يا واوضع يا اذكعو
 اا101 ل لقا ةانلا ثيح نم قرغلا نا يو ءئايا ةصالخ يه ىتاو ناسكم
 ةقلتخملا دورقلا فئاوط نيب هنم درقلاو

 ال000 لنا نانثالا ىدا ني .قرنلا نأ كلذك لزق يلسكه ذاتسالاو

 ايندلا 0 ايلعلا تاناويملا نبي امم لقا وهو 00 ددعلا يف يا ظنق ملا

 لفسلا ةقطلا ن حلاو الملا ةقبطلا نم اهدحا ن د 0 1 ا

 با ناننالا عوأ ةيلوورثالا نا 0 هذدنعو . تائاويحل حلا لعأو سانلا ىندأ سب 2

 غامد ءاني يف ةنئاكلا ءازجالا لك نأ نونيبي مهن انفع هد رك 0 ف ا 1
 بس يه اد رح فحاو انك تل ابنا ” هيا ( دورقلا ) يديا خب رالا ّتآ اوذ يف ةدوجوم نانالا

 هدحو فد يف ناسنالا عضول ملاعلا اذه دع فك سلا قرشا اذه ناف كلذ عمو ( نا الا



 "مر ةثلاثلا ةلاقملا .رئخمب حرش

 0 انللا نق تيشل نرويهش لوقت 6 موصلاو

 اًءيشف عش لا اهرثأ لوزب الو . ا ناكلا رفغولب و موك ةلاح ى لب ليوط اع

 ا 0 ثالث ءانب 5 نان الاف دورقلا س ةهماشملا نم كحول فاؤملا 5 لو لعو

 وهناسالا دعب درقلاف » يدثلا تاوذ يتابا سيل ام ( دلملاو نذالاو نيعلا ) ساوحلا

 ديحولا وهو . تاريثأتلا فخأب سحن يتلا ةساسحلا تايسجلا هل يذلا ديحولا ناويحلا
 ةهيبش ( ةئطابلا 0 هيف زيلهدلا يذلاو ةيكيشلا يف هارفصلا ةعقبلا هل يذلا اضيا
 4 ةنغ كلذ انف ناك 0 دورقلا فاصنال امالخ ناسنالا يف اع

 ماا تاك ارت تارا نع ناسنالا لصفا اضيأ اهاوكأو ىوعح

 ثيح نم ناويحلا يقاب ةغمدا نبي و ”هنيب قرف ال نا قيقدلا صحفلا دعب دجو "هنا ىلع
 ل وقاف ديلعمالكلا طسإ نم دب ال ناك ل دج ايع سلا ا ل و . يحب رشنتلا ؟انبلا

 ين رح | م نم ىعس زياكتالا يجر شم ريعاشم لحل نوأ دام لآ

 تاوذنبي صاخ فص يف هعضب و ناويحلا نع هلصفي ا نا غامد يف دج نا

 خيحمانايطغملا غامدلل ناَفلخلا ناّصفلا لوا يو تانص ثالث كلذل ين . يدنا

 تاصلا 0 111 نيكل 0 را 0 اناث ل

 نرقلل يالا ر ,ادحلا ردكم هزي طمسم ءاضيب ةريغص ةدقع اهم ها رحبلا سرغل

 نيوكللا اذهنانوأ عز ىلمف . لباقم يثشحو ءاونلا وا مرش نم أشنت مرعق ينوا يناخلا
 نيب هسفنب مكاق فص يف ناسنالا عضي نا بجي ناويحلا يف هنم انه لكا وه يذلا
 لافنريجلا فص نع هل اًريبمت طلستملا يا لافسنشرالا فص يمس يدثلا تاوذ

 عنو هن ةيلثا كاسم 5000 ةنس نوأ لاقم رشنتا! الو

 اه ناد ةجقتلا تناكو» كلك ورق غامد يف ثحبلا رثكو و مهريغو راوافو يلسكهو

 ناك يزئابمش غامدل ةصقانو ةطولغم موسر ىلع هضعب يف دنتسا هناو طولغم نوا هلاق

 ام



 ةئلاثلا ةلاقملا . .راخ حرش اب

 إ دنلا ةلطسالاو:ةضيانلا تالضعلا ن : اور .عنجاو» ليزا ماع مضر كارول
 ف ادب اهمهوت 000 دادي رمثت ةفيفلا مئاقلا لم ام ةلب وللا ةيبضقلاو

 ةيصوصخ ةنئاط ىوس ناسنالا ربتعي الو . يديا عب رالا تاوذ ةيمست يلدكه ضفري

 الروك لجروناسنالا لجر ني قرغلا ناكولو ىتح كلذ ريغ زوجي الو . تا ربلا نم

 ةهنم ًالروككاو الثم ناتوا ناروالا لجر ني وكت نيب معا قرفلاو . اضيا ركذ امم رعا
 ناي ا لكلا

 تالاضعلاك ءاضعالا قاب نيب كلذك يرهوج قرف دجوب ال هنا ليكه دك يو
 تاوذبراقت ىلع ةلدالا حضوا وه يذلا نينسنلاف . حلا غامدلاو نانسالاو ءاشحالاو
 . جاتلا نيوكتو اهعاوناو ناتسالا ددع ثيح. نم الروكلاو ناسنالا ين دحاو يدثلا
 ني دقو.ةفلتحا دورقلا عاونأ ني مفعأ ناك ارو طقف ةيضرع ءايشأ يف اههننب قرفلاو

 سارضالان ال ءيهشب درقلان انسان يب و اهني قرف ال ناسنالا يف نبالا نانا ناك يع

 دجون ال ضعبب اهضعب قصتلم روذجو ريغص جاتب زيمتت ينلاو دعب مف تبنت يلا ةيذاكلا

 درقلا يف ا هبشا روذجو 3 تاذ ةحيحص سارضا اهناكم دجوي و لوالا نينسنلا يف

 الو تاوللمأ ىلا برقأ يأ نيوكتلا يف ىدا لوالا نيئستلا يف نكن اسالاا نإ يأ

 ناحل الآن اتت. هن اما نركلا اذه فو . يباثلا قيسلا ف 0 ةقيقح ةيناسنالا 0

 كلذ نم نزوبعش جتنتسا 0 كل ا الخان اهئافص عيمج يف ايلعلا ذورقلا نائسأ

 ءانب هبشي ايلملا هولا او . © راعالا لعنتسي ققاشلا ثكح ناك ناسنالا ناد

 رشبلا تح ميرشت يف اهنا لكم ني نيو د و لا رمدلا نياريك ىف نامألا
 ناسنالان يبةهباشملاف هيلعو » . اب رقت دورقلا يف اك ةعوضوم تالضعلا يقثلت ا

 فوقو نيبو ناسنالا باصتنا نيب يهف كلذ نم الروكلا ةلاح امو ٠ بصتتملا ناسنالا ممج اهقوف لمحت

 نيتماقلا ىلع رقت الةمسج نا عم ايدومع ىق +. ضخ ردا وأ كم نشروا :غم [بلاغفقي الروكلاف٠ حبر الأ تاو د

 ةناف ةلرخحا فو ٠ ا رد د 5

 مآ ( الروكلا ا يآ ناسا او ناويحا نيب لاقتن الا روصت عاطتسي ل



 ١س ةثلاثلا ةلاقملا . رئي حرش

 باهذىلاو (ناويحلا عّئابط *| .اع ) نويجولوزلا اهجبن ىلا كيترقلا قرط علا انؤظن اذا

 لع . ئدس تانثلاو ١ ويلا نع 2 ا نا كا اوراس يضل 1

 هنا تاكا ناويحلا لع يف بيترخلا قرط عضو نه فعأ وه يذلا سونيل نا

 ل ء 27 درق فصنلاو درقلاو ناسنالا « تاميرب » ىب مسملا لوألا نص يف مط

 هصخو ) نيديلا يذ فص عضوو بيترخا| اذه نع زاحا دق نت ل

 فارع دقو ( دورقلاب ةصخو ) يديأ عبرالا ئد ' فدا ”هل اًرديت نا

 ناسنالا اهبزيمتي ىلا تافصلا لكف - ندي وذ بصتتم ناويح هنا ناسنالا
 نوفوب هفرع 2 اذهو « نيدي » لع ةلوصحو ( ا هفوقو ) 78 ميار لع

 نإ "علم نم جرخمي مل موي ىلاو ملعلا يف ةلخدأ يذلا وعز وييخلا هيف و

 نكمي ام.حصأ بيترتلا اذهو سوني 5 ىلا عجر دق نيجولوزلا نم ريك اد

 يىلضفلاو اح رشق هل هجو ال يديأ عبر الا يذو نيديلا يذ نيب زييقلاف . ”هعضو

 لجرلاو ديلا ماظع ءانب نبي لباق هناف . لكم يزيلكتالا حرشملل قيقدلا نايبلا اذه

 لثعف يفكي ال الفلا ىلع دايعالا» نأ ّشيو:دوتلاو ناسنالاوف ايي

 يف »'لجرلاو هانا نين هثحب نمو . اضيارطانلا لا رظنلا بج لب ةيضقلا هذه

 نا يأ دخاو ًءادنم ىلع 1 نا الروكلا أيس الو ناسنالاب هيبشلا درقلاو ناسنالا

 تسيل ةيفلخلا الروكلا ةم اقف نالجرو نادي ىلب معز اكديأ عيرأ »ل سيل الروكلا
 نا يا عباصالا يقابل اهتلب اقم ةهج نم ديلا ماهباب هبشا ةرييك ماهبا تاذ لجر ىوس

 1 رئاس ينفف أضيا دورق فصنلاو دورقلا عاونا رئاس انكهو اب ا

 مههكل ٠ ليللاو راهنلا كيب ةنم درقلإو ناسنالا نيب مظعا قرفلا نارهظي دق ١ سونبل لاق

 قيدصتلا مهسهلع بعضي حلالا اجلا :ىم أو نثخوتم نيو ةيفدملا ف. قي رعلاا يرام ءاووالا تيب اهلا اذ
 [طيسب الجرو ئولملا طالبلا تاديس نم ةليبن ةنيس ناب 0 بصي ل دحاو لصا نمااجلا

 لروكلا يف ةضقاتنملا ١ لاوقالا نيب قيفوتلا نكمي نا") لاةةيذقلا هذه ىلع نزوبفش لمقال لئلا )2
 ١ لدر تقعلا دسناج اق“* ذي وح الا ككل 3و لجر ابضعب يف يه ةنيلهمما ةنمئاق نال

 جرطنق ريظن اهنوكلكشلا ة ةفبج نم ناسنالا لّدر زيمع يذلاو ٠ وضعلا اذه ةثياقوا ةقفاوملا ةياغ ف كلذو٠ لي



 ةثلاثلا ةلاقملا . ريخ حرش ١

 اا  ةياغلل ةبرغ ان ايحاو اضيا ةريثك ناسن الل ّلصا يف تاياورلا تناك ةددعتم
 د مهلقبط فالتخا ىلع بوعشلا عيمج دنع ةيضقلا هذهم قلعتت تاياور ىو د
 ادأ ةقردع ىلا ليلا نم نشحوتملا تب: نابينإلل ام ىلع ليلد.:اذهو . ندقلاو دقتعملا
 زيلكتالا ةضاق للا هنع لات 5 «رارسالا رس » وع ئذلا

 اهلوخدو.فراعملا يف انمدقث ىلا ارظن رخآ هجو ىلع ةلأسملا هذه انل ضرعتف مويلا امأو
 000001 ةلذأالا رك ١ نم لقعلا روطقوف بسحم تناكنا دعب ةّيملعلا ثاحالا يف
 ةياغل لب ةقيقحلاب 0 هيلا بهذ الل ًافالخ هل دس ال لقيل اذ" و ادتقالا نم
 اهضمغأو لئاسملا لكشأ لج نم سين نا انل زوج الكلذاو .3 ةيفسلف وا ةينيد سفنلا يف

 مأ تناك ًاناحبا انل يتلا طئاسولا عيمجب اندهج ةقيقحلا ىلا ىعسن ندا كو

 تاضارتفا
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 |0000 1 ةييللا لماوعلا | يفناننالا يف ةلماملالماوعلا نأ كال

 ينا|سيماونلا نا دل ًاضيأ ناسن الا ىلع قلطب نأ انجي ةيحلا ةعيبطلا رئاس ىلع قلطي

 لع يأ ةيجولوبزيفلا لعو جيرشتلا معو . ةتباثو ةدحاو 0 اة
 نراسنالا نوك ين بيرال الحم ناعدي ال مئاضعأ مف انم ملعو ناويملا مسج ءان
 لعأ 1 ا ةيارقنلا دلثالا ةقناط ل ايجولوي زو تم

 35 ا يوتا دارخد ها ل هل فيا نو ناسك ني نك

 طقف لدي و . اهم ىرخا سانجأ نيب ةدوجوملا تاغارفلا نم مظعأس وهف يجوأوب زيف
 ةصاخ انل يلجنت ةقيقملا هذهو ' 00 قاطعا واع يعرغ وجدل يسن ىلا ىضرع فالتخا لع

 عورف عينج يف اتنلا ريثك فاددك ١ ععصلا ناسنالا لدا ةفرعم نرا ) نزوهفش ذاتسالا لاق )١(
 ( هيلا لوصولا لقعلا ةقاط يفام ٍذعا لبقتسملا اهدع امبرو يرشبلا ركفلا

 نا نيبي نأ لهسلا نم هنا ةصن ام - ةيحلا رهاوظلا بابسا ةفوعم -- هباتك يف يلدكه لاق (؟)
 تائاويحما نه فلتخت ام رثك 1 ةنم ةبيرقلاو ةثود يتنا تان ويلا نع فلتخي ال هثاتب ىلا رظنلاب ناسنالا



 ١اس ةثلاثلا ةلاقملا . رئي حرش

 ةقلانلا ةلاقللأ

 د _ ناوطا ىلا ةتينو © وكو ناسا( لسا :ناضت لا لغ نورا تق ا
 يذ ىلا خ خايمولب سقت تاميربلا فص ع ةضاعالا 12 فاكر لا فص نم نقاشا لعحو سونيل

 طاستملا 0 0 فص -- سونيل مهسقت لا ل مث يدبا عيرالا يذ ىلاو نيديلا
 ا لب ًاقلظم 1 ناو ناس الا نين فرغلا ويحلا يف ةيلقعلا ةايملا نوا روسفورلل

 لك عجبا وطار ناسنالا تيب ةنئاكلا ةرغثلا 1 00 لع ناصتالا ككل قادوا وريمضلا

 هيد تلا دورقلا عاونا و أ ناسنالا ”هابشا ب ةطسوتملا لوصاالا توعو ةيرلاب لضاللا اع ردا
 -س نويروفحإ رشيو ةيروفحا دورق را نابوا نارو الاود ىزايمشلاو قواك ن زاسنالا
 ةتغي ما ميردتلاب ناويحلا لقعنمناسنالا لقع ناوكك له يف - يرشبلا سنجلا مدق

 عاق فشكي ”هنال عم نيتقباسلا نيتلاقمل يف هايس اه لع نوراد بعدت

 رسيتي يتلا تادعملا انل *ىيهم ذا يوضعلا ملاعلا لصأ وهو الأ اهعسواو ىهاوظلا أ

 لوعملاةيئاغلا بابسالايف مأ ةيعيبطلا بارسالا يف يغ لهو مبابساب كسلا اهبجومب ان
 مويلا ىتح اهملع

 و هيلع اضيأ حصي ناكاذا امزعيل نانالا ىلع قلطا اذا رثك أ هنأش لعيو
 0 وه مأ 0 ملصايف ةلم اءلايف ةيحلا ما ايحإلا يفاب ف له أعلا سم ماونلا تناكك

 سياولا لهو
 قمع نوي دافي نوع دل قابل اضم نوصااو هس

 لاصتا الوناويلا ملاءنع ايرهوج فاتخناسنالا نا نودقتعي اوناك( نانويلا ةفسالف

 نادقفل مويلا ىتح > هيلع الس ال اذه قبو ٠ افاحور ل انا 0 64

 ىسلفلا روصتلاو ةعبسطلل ةماعلا ةدخولا ضقان ولو قل اتك ا اهملع ىبس يللا ةلدالا

 0 ايلح ملعلا عطتسي ١مل « ىلا يع د كال نبأ نم ةلأنف نو

 نا دالا تناك 0 نيدإل اللا انكم ايل نكي مف معلا لعلم ابنا تريلا



 ةيناثلا ةلاقملا .رثخي حرش نش

 0011 ريتلاب ةبستكلا,دييملا' بلك ةبسدبو :دشاهنغأ ءانبل ريطلا ةبيدب لثم ةريثك

 ناسنالا ىلا ليملا ةديدش اهلعج يتلا ةيلهالا تاناويحلا ةهيدب و .هيف ةثوروم تراص

 لآ 1 كاملا ةينلاو :صريغ شاشعا ف هضيب عضي 'هلعجت يلا ايكركل ! ةبسدبإو

 هئادبلاو لايمالا نم كلذ ريغو 'هايالخ اهل حنلا ىنيب ىتلا ةبمدبلاو . بيرغلالمتلا اهم

 هذه ناىلع . ىعيبطلا باختنالا ةجينن اها عم ةيئاغلا بابسالا ىلع ةلدا اهولعج يتلا

 كللذلاثم . ةتباث ريغو ةيزيرغريغ اهنأ يلعليلد اذهو ةشيعملا سنج ريغتب ريغنت لايمالا
 بابذلا داطصي راصو راجشالا ىلع شرعتلا ةداع كانه دف هناف يتاكريمالا بشحلا رقان

 ع ضي ال يأ اب وروأ يك لب ال ”هناف اكريما يف ركوكلا كلذكو رئاط وهو
 كلذ ليتك هريغاىرخلا زويطو.: هربغ شاشعا

0 

 همهنل يظ ىلغ ىنكي ام عاونالا لاقثنا يف نوراد بهذم طسب نم مدقت ام ىفف
 ةفسلف ىلا رظنلاب لب طقف ملعلا ىلا رظنلاب سيل موب نع امون هناش دادرب نعدملا ادهو

 00 اد رك ١ عي هناشف سنت دح يف ,هرعأ نم نكي امهعو اضيأ نوكلا
 لوعملا بهاذملا يقابل هتبسن ام مث.كلذ ماتت يه اف هيلعحص اذاو ناسنالاىلع حصي

 يه امه اهديأ اذاو اهدب ْوِي له يوضعلا ملاعلا ءاقتراب قلعت ام يف مويلا ىتح اهملع

 لئاسملاهذبفاصوصخ ناسناالاو امومع يوضعلا ملاعلا ءاقترال هيلع بترنت ىلا سيماونلا

 ةيك آلا تالاقملا يف انثحب عوضوم نوكتس ةمهملا

 )ا را يح ببحلا يقلل للا تلقانتأ ةيلوينابسالا: اكريما ليغ عيمجو * كلذ دوعتت ل تانإويح
 مهلشل !لك ١ دوعتي مل يزيلكتالا نغلإو ٠ ةيئارو تراص ىتح ةداعلاهذه هيف تبرت يزيلكأالا بالفلا ماملاو
 تيرت تاناويح نم ةدولوملا تاناويحتا نا ةدالخمإو ٠ لايجا ةثالث دعب "الا دالبلا كلت ىلا لخدا يذلا
 اهإوس نم تاداعلا تمل لبقا نوكت ةمولعم تاداع ىلع



 .٠ 2045ه ظنك

 لنض ةيناثلا ةلاقملا .رئخب حرش

 عضو يتلا ةياغلل وه امم حلصا نوكي نا نكمي ناك ههنا قيقدتلا دنع هيف ىرب الوضع
 ينتلاو اهفطلاو ءاضعالا لك يه يلا قيقدلا نيعلا عنص نم مويلا بجعتن انناو . اهل
 نا دعب ةرضاحلا اهنلاح تغلب ىتح تقترا ةساسح ةيبصع ةطقننورادليلعت بسح اهلصا

 ماكحالاوناقتالا ةياغ يف تسيل يهف كلذ عمو ةدودحم ريغريغتلا نم تاجردب ترم

 بناجب ةدحاولا ةيئاذغلاو ةيئاوحلا نيتانقلا عضوو .رونلا ددبت منال نويعلا نسحا نال

 لال ءدك دق ني وكتلا قي نيش [متان اةنين كالا نال سار لا

 كلذببسإمي الو ةيئاوملا كلاسملا يف ةيبرغ ماسجأ لوخدب ىرخأ تافآو ايسكمسالا
 ةلباقملا عرشت نم الا

 اهربتعي يتلا ناويحلا يف ةهادبلاو لايمالا ببس اضيا انل للعي نوراد بهذمو
 ةرجابلل ليما نا'اولاق . ةموال تاناقل ديطقلا ون ةضدر ام لع يا عا نش
 دقو يعيبط هببس نا عم . اهتحار ىهال ةاعارمو امل ًاظنح اهنف عدوا يزيرغ رويطلا يف

 حسنت ةكر خلا ة دي سلا 'رورطلا لج ناك ىتاقلا ءاتشلا تاف درتلاو رظأ فاك ند كنا

 نياماإلا ىلا عوجلا لع نطرلا كح اه فيينا «احااذان بولا رع لال
 دعب الا عفدت رويطلا تناكة نس لكو ةريثك ار ارم سمالا اذه رركتو اهبف تأشن يتلا
 ةداعةرخأبملاىلا يتونسلا ليملا اذه اهف راص ىتح بونجلا وح مذادتماو دربلا دادتشال

 اضيا بابسالا هه لثم ىآو .”"ىزترع هلك ملا" انه راسن دار تر 00

 دربلا ماما نم برهم نكت مل اهتكرح ءىطبا اهناف ةيتاشلا تاناويحلا مون بسني نأ بجب
 مالا اذه لاز امو ءاتشلا لصف ةدم مانت تناك ثيح ةماظم املا

 هئاقو الامال ذر كرك توي[ ةيررك""ةنارو ةداقلاو ةداع اخ

 لقت ةايحما يف ةبتكملا لايمالإو تاداعلا نا ةثارولا ىلع مالكلا يف ىلوالا ةلأقملا يف مدقن دق (1)
 قاوطلا يارلا بلك لسوف ٠ ةصاخ تان اويحتا ةم رت نه ةذوحام تامولعملا هذهو 45 تتتد ل

 تاناويحمإو * ضيا هيف تراوتم رافنا دْيَص لع ةرحما ديطاطتلا كيضقر هن عيطتلا لوح

 نم دولوملا اهاوس نم ليعلا اذهل لبقا ( ليخو رقي نم ) تابرعلا رج ىلع ةدوعتم تاناويج نم ةدولوملا



 ةيناثلا ةلاقملا . .رثخب حرش ١

 *ابضعالا ىوقت ءاقبلا عزانتو ي عيبطلا باختتالا ا لغغ ةدحاولا ةهملا نف ةقفاوملا نم

 ةهجلا نمو .اريخا تبثت ثيحب ةليوطلا روهدلا يف اهاوس ىلع ةبسانملا تافصلاو ةقفاوملا
 نوككدقو اهل ةدئاف ال هاضعا ةيحلا ماسجالا يف ظنحت ةثارولاو ءاقترالا ديم لينال

 لكلا ىف ةديللا هنآ ةشرغتملا تانانتلا ناد) هانحل الاثنا نوواذ رك ذ دقو . أضيا ةرضم
 ا 01 ١ لس لقرتق ال قرخا تاثانن قدم ضيا دجوت اهنكلو تانابنلا' هذه

 ثثحلا يف لغي "هنا تشعل ماكحالا ةياغ يف هناا راف كفا دود قع دلج يرعتو

 "اردت هلع 4 سل يذلا قئبملا كيد سأو يف ايا كلذ قرت اننكلو ةتمعتملا
 ركتت الو . ةدالولا ليهست دصقل يه يدثلا تاوذ راغص يف ةمجملا زيرادت نا اولاقو

 يف اضيا ةدوجوم اهنال كلذل تعضو اهناب لوقلا حصي ال نكلو . هذه ةلاحلاو اهتدئاف

 يف عباصالا نيب *اشغلاو . ةضيبلا نم جرخت دال راغصو تارشحلا راغص مجامج
 نكلو ةرضاحلا امهتلاخ يف رضم وه لب اغيف هل ةدئاف ال ىضرالا زوالا ينو ةطاقرفلا

 نيتماتلا فيو دورتلا عارذ يف ةنئاكلا ةقفنملا ماظعلاو .اةنارولا بلس ليف لازال
 امناو . اًديش تاناويحلا هذه ديفت ال رتفلا ةفنعز ينو شافخلا حانج فو سرفلل نيتمدقملا
 ضيبلاةانقو ماسلا ىعفالا بانو . لب وط نامز دنم تضرقنا دادجأ نم ةثوروم اياقب يه

 الر اي نا رات اينالكئ انلا وان ةيئاغلا ةيدانسلالا ىلع امهديوجو قيطني ال نومنكالا يف

 اهلاعتسا دعب توع اهحاص نال اهم ةدئاف ال لحنااو رييانزلا ةمحو . ةيحلا تانئاكلا نم

 دقو اهلةدئافال ةريثك اضعا هيف ناقتالا يف ةياغ وه يذلا ناسنالاو . ريثك كلذ ريغو
 ضرملا اهيف أني يثلا "') ةيقردلا ةدغلا كلذلاث. . ةلائق ضارمال اببسو ةرضم نر

 ةيدودلاةدئازلاو.قانتخالا امه-اهنلاو امبعرو ببس دقناتللاناتزوللاو . رئاوملاب فورعملا

 اعمجن هيف داوملا عمجتت اما ريثك يذلا روعالاو .ةلاثق تاباهنلا أشنم دالوالايف يه يلا
 انتدب يف دجوي ال ةلججلا يفو . لا زينل ءاذغاو ضاع م ما وعتل زتتيعلا ددعلاو.. اًرطع

 اهعرت' نا هل رهظو رئإو لاب نيباضللا نتف ةيقرد ةدغ ١9٠ وج ارديوس نه رخو ,« روعكدلا عزن )00(

 تبعبلا لمعت ألا ن نا ىلع ةماتلا ةهالبلا يف اوعقو دق مخ ةعوزتنملا ضعب ناف غامدلا يف !ًدج رثؤي



 فلو ةيناثلا ةلاقملا. رئخ حرش

 منعا لاةاخنم لعلا حبحص عالطالا عساو لجر مزلي ناكف ميمعتل داهتجا 0
 تاحصاب نضع ٍشاخ رتغ بالا, اذهل قعر لع مدقي ىتح حيحصلا ينسلفلا ليملا

 سوردلاا ىلع نييتلعتملا نال . ةعيبطلل ةميدقلا ةفسلفلا حراعت يف هيتي نا فئاخ وا ديلاقتلا

 ةناغلا اورصيبنا مهعنلثما يار ىلع راجشالاف كلذ نع نورصاق مالا مقاوب 3 ةصاخلا

 قعاذما ع ملغعا تناك ابر ىرخا ةجينن ةحيحصلا مولعلا يف ةغسلفلا لاعتقال

 ةيعيبطلامولعلا ةرئاد نم ةيئاغلابابسالاب داقتعالا ةلازا يو الآ اًنيفسلف هسفن نوراد

 اذه اودنف دق اوناك نييعيبطلا ةفسالف ضعب نا ىنخيالو . ةعطاقنيهاربب ًامومع معلا وا

 فيج تايعدالا لعيف امس الو حاجنلا ضعب اوحجو ةيقطنملا ججحلاب لبق نم داقتعالا

 ساسا ةيئاغلا بابسالا لمي يذلا توهاللا لع ايس الو مولعلا يقابل | اةالخ رثا هل "قبب م

 يفنينيعلا عضو مدعو هجولا طسو يف فنالا عضو نا اه دجي ذا هناهرب ةياغو هتجح
 ةكحلا يف ةياهنو م اا هاما

 نا ا تس واابسمتاذ ناسالا وشما راهن كاضعلالا هده لا رح

 ةهيسح ام ةقباطملاو ةقفاوملا نم اهمف دجيي يضاملا نع رظنلا مطقب ةعيبطال 0

 هلع قتاك< ام فلي طنق مويلا ماظنلا نم هس ا د

 عون لع ماكحالا نم هيلا تلصو ام ىلا تلصو ةيعيبطلا قرطلا يابو . ضبا يضاملا ف

 سيل ةذوخأملاةلدالاوةحب رصلا تاليلعتلا نوراد بهذم انل طسبي انهو . سوسحم ريغ

 ةعيلفلا» ءادغا  ثلاوا#: ضيا ةيللا نيتسالاو تداولا نم لي طش اد ل
 لوقلانالطبب !راهج حرصينا رطضا نوراد باتك أرق امل نديلش ذاتسالا وهو ةيداملا
 60 ةغيبطلا ىف ةيئانلا تاس

 هال ناس 0 ةلثمالا نم مدقث ام ينف

 وراد 0ك انا ١  ةيحلا ماسجالا ةلاسا - هباتك يف لكه ةاتسالا لاق )01(
 [قيا ىرنو ايجولونلا يف ىيكياكملا تالا لالتشا ع كذا عا ءاقبلا عزانت يف يعيبطلا باختنالا

 ( ةيحما ماسجالا يف ةبويحلاو ١ ةيئاغلا قايسالاب لوقلا تاكراضت

١7 



 ةيناثلا ةلاقملا . .راخم حرش ١

 اا ١ وكلا نم لوالا ان نق اهييولا ةلوبسلا اضيا هاير داو
 ملاعلا ' ل هم جتننسإ مم يلصالا موك لاكشا نع ارث هب دعب ل تابسالا

 ةريغتملاكشا يف زوربلل روصلا طسب ال ليم هبجوم 00 بل مسر ىلع ماق يوضعلا

 رثك اذ رثكا
 لإ 7 اعنا تاسال ا[ اا مر دع لسا ال نوراد عم تنك ناو يناو

 .ةيةرقملا ثاحالاب دياتو عسا اذا ميظع نأش ش اذ نوكي نال الباق ركيل وكر كف ربتعا يننا
 ةنخاألاو ضويبلاو ميئارجلا ةيباق نيل 0 حاز دب رك ىلا طل و

 ىلع خارفلا ضيب نم خيرفتلا ريبغت نكمي هناف هيلعو . جراخ نم يثلا لماوعلاب لامفنال
 دو دال ةيرغا تاداوتم ديلوت اني 0 ةمواعم طل اسوب مولعم عون
 . ةلقلاو 5 ا ثيحب نم نيدلاولا ماعط ةنبنالا لوح يف دج رثوي امثو . نينحلا يف

 ءانتعالاو اهدحو اطرعب كلذو ت1 ا لعجيف هل توام طلا خورف لاوحي لحنلاو

 اهومتةياغغلبت هنم تالغاشلا لمجب لقلاو . ارفاو اماعط اهل همدقتو ايصوصخ ءانتعا اهم

 غلبت نا نم عدفضلا خورف عنم ُناف راودا لعف كلذ سكعب و . اه يصوصخ ءانتعاب
 ةما ارق تغلب اهماف ذلك لقرت اعوذ العلا. امتع رونلا بجح ع دافض ريصتو

 ةيجراخ لاوح تسرع اذا هنأ لاق زيساجاو . امانذاب و ةيخرفلا اهلاح يف تيقب امنا

 نافلتخم ناعون اهنع أشني دقق امهومب نم ةفلتخم تاجرد يف نيتبماشتم نيتمومبرج وم
 لآ دا ةرد ةانللا رس نع باوتلا مفرأ تفاك رثغ نوراد بهذم ناك قو

 ل ره طخ ام كلذ ف ئرا تسل يبا الآ 'اضيا :ئرخا لماوع كلذل ىضنقا

 لضفف.ارييك احاجت بسحي اذبك تابقعلا ريثك ليبس يف ةدحاو ةولخ ولو مدقثلا نال

 ءايحالالي وحتل اضياىرخا لماوع مدختست ةعيبطلا نا للعلا دجو اذا صقني ال نوراذ
2 ُّ 

 1م ناك ام ضقن يفو ةيعيبطلا مولعلا يف ةفسلفلا لاخدا يف لضف نورادلو
 عيمجتوةبقارملابالا لبق نم امل حمسي نكي مل مولعلا هذه ناف لوقعلا ىلع | دئاس ماهوالا
 لحب اغلبم انرصع يف غلب دق لامعالا ميسقت نا أيس الو لكاش امو اهمدترتو داوملا
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 نيب .لمخلا  انمسقو طولا .ةلاطلا لا اند و كك فرط

 اًءدج انيلع سهالا لبسل ىرخا ةهجنم ةيجراخلا لاوحالاو ةهج نم يعيبطلا باختنالا

 لوحتلا ليلعتل ناحيحص نايوق نالماع ذئنيح انل ناكو

 هنكلو نوراد ”هركذي ملو يغبني اك ط سب مل ثلاث لماعب ميلسنلانم ضيا 82

 ريغت  ةنومسي ام لعجيو نيوكتلا راوطأ ةدم ةيموئرجلا اهنلاحب ءايحالا يف من
 نب رتترجع داتسالاو ةديدع ارارع ى د دقو ثيدح ريغ لولا انهو 07
 نم تجرخ دق تناك امير ايلعلا تاناويحلا نا ءانعم ام ١مهو ةنس يف لاق جرويرف
 كلذ لع ةلدالا نا ريغ اهحتاوأ ميئارجلا ماسقتاب ىتدأ تاناويح ضويب وا ميئارج
 ةداعال لوقعلا هبنف نوراد بهذم امأ . اهبلع دانتسالا نكمي ف ةضماغو ةلياق تناك
 مشب عوضوم مسالا اذهب نيريدجلا ءاملعلا ضعب اهلعج ىتح ةلاسملا هذه ىف تحل
 "مالت ريرقت يف ةهئاحبأ مج هناف ركيلوك ذاتسالا ريهشلا يجولوي زفلاو حرشملا هب ينعأ

 ١854 ةنس ميزيل يف عبط رب رقتللا اذهو جروب زرو يف ةيبطلاو ةيعيبطلا مولعلا عمج ص

 ام نييبت يف عرش صقتلا نم نوراد بهذم يفام مربرقت يف نيينأ دعب ركيلوكك
 ليصأ ةلاثم لح ىلا ىدؤملا دستولا نيرطلا لج لق نورد نإ ل

 ةلماكءانحأ ةفصب ركيلوك بسح ةيمحلا ماسجالا روبظف . احيحص ًالح ءارحالا
 سومانلا اذه أدبم نأ هدنعو . ماع ءاقترالل سومان ىضتقم ىلع نوكتت لب لوبقم ريغ

 كي هدم هسساام ىف هم يدرادلا 2 _ىيلطلا/تاجس الا 2 د 000

 اهبيئارج وأ انذلا ةيملا ماسحالا يضويد نآردي داري. عئاطلا دكلا 0
 ىرخا روص ىلا لوحتت نا نايحالا ضعب يف عيطتست ةحقام ريغ مأ تناك ةحقلم

 لوحتلاب لب نوراد اهملعلوءي يلا ةئيطبلا ةقي رطلاب سيل لصالايف اهنم ىلعا نوكت دق
 اي زئجونئرولاو # نيوكتلا .ريغتل ب ةيجملا لاوحالا هيعمل [دييا" 20

 بلقنملا نيوكتلا )١(
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 7 لزج املاو ماعنلاو 0 5 هاو نامقلا ةيب ونجلا كارا نو ليفان نجح

 ةرداصلا ىتح ) يدثلا تاوذ عي ج مجعلاو ايروس يف يفو .مدقلا ملاعلايف 0

 سروكلا دالب يف ليخلاو بالعلاو ضيبأ ليوط رعش تاذ ( ةببرغ دالب نم
 00 ا 4 اهريو دوساو اهناذآ تماقتساو ريزانخلا ظلغ فعاضت دقو. طقرم اهرإج
 ١ ىو يللا اا كرام تلاد تريغت دق ىدارا للا ةلخدلا طاستلاو ابك

 0000 1 رال] كرما لويس ليخو.. ,هركب الا اهتعضانم ىبأت ابروا نم اًنيدح

 ةبب رعيشو ١6501 ةنس "اها نوب امألا اا اي نا عم برعلا ليخا نع

 لكو ةبرتلاف . م ا ل

 00 5 ةراللىطاملاناذ . احضاو الف مرهاظ فن لمت ناويحلاب طيح ام
 0 تهابنول لكو باغ ضيبًلانولا داوتةدرابلا قطانملاو . ةيهازلا ةديدّلا

 يلاو. روشقلا نو ذخأت رجشلا لوصا ىلع مقت 2 ىنلاو . اهنولب نولتت لامرلا نطقت يلا
 م قاروالاا لع نتيعت

 ةيجراخلالاوحالا لعف راهظال ايفاك انرابتخال اه قيضىلع ةلثمالا هذه لثمناك اذاف

 اا فارع ءىطعبلا اهلعف ترا ندا كتاف ةملا ماسجالا يف اهتاريغتو

 اناورح ما تناك انابن ةيحلا ماسجالا ين لعجي نال ٍفاكض رالا نيكل كب ولعل

 ءاوطلاو ميلقالايف تمعقو يتلا تافالتخالا انرعتعا اذا تكل اد ةيلكت اريغت

 يف ضفختاو تاهج يف خضرا 25 ريغ دق ضرالا حطس ناف هايملا عيروتو ةرارحلاو

 ةسبايلا ىلع *املا ىفط ؟و لا دارا تمعفترا كو !داهولابجلا تطبه و 0-0

 هل ال يذلا 00 ا ل رام عر
 را ردك نطو ب سك 0 لاردحللا ريغ نور ادا دع
 ند يضاملا يف اهلوحتو عاونال

 ريليتتس ىورنج مهتم (5) يناكريمالا ريتلا 6590 يناكريمالا دسالا 6(؟) حاسقتلا نم غون )1١(

 ةيئاوملا تاريغنلل مالا لعفلا لعجي يذلا
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 ةدم يف ايلارتسواو اكريمأ يف !"دج ريغت دق يزيلكتالا لصأألا ناف."0 ةبب رغ مات
 يلارتسوالاو يناكريمالاو يزيلكتالا نيب مويلا قرفلا نرا ثيحب ام عون ىلع ةريصق

 ةيدنملا بوعشلا ىلا رظنلاب .انيلعف لاوطلا ددملا يف مئاتنلا هذه ةفرعم اندرا اذاو . رهاظ
 دق ةناف. ابوروا ىلا ( ايالمح لابجو جنكلا رهن نيب ) ايس نم ترجاهينلا ةّينامرجلا

 رئاسف . دحاو لصاووذ نيبرالا دونملاو نييجوسالا نأ ةيجولوايفلا ثاحبالاب ررقت
 بوما وأ ني زق رح قرش ىف دحلولا اهواسم ىركلا# رادلا ةزتال[ 82

 ديبع ريغت مو يجوزن دا يجوسأو يدنه لجر نبي جا قرف يأ نكلو . هنم يقرشلا
 داز مهلقعو مر مثداج ناف اكريم أ ىلا مبلقنب اًنسح اريغت 8 ( دوس )

 اميحال نيكعلاب و ضيا ريض ال نوراد يحذم ف رسالا نا . 0

 اهلوصا يفتي اهل دادع ال نيب نبي روص نم ٍتااعنم لك ليزرشسب نس اس

 ةيجراخلا لاوحالل امنيبت ةرهاظ ثداوح ةمهملا ةرجاهملا نع رظنلا مطقب انلو

 يقاب نع ةزممتملا ايلارتسوا ةراق ين ناف اهوحو ءايحالا نب ركت قى ضاخل لفلان

 تاتاينوتاناويح كلذ ريذو ءاوطاو ةيرعلاو ملقالا ثيح نم ةيصوصخلاوحاب تاراقلا

 ابلاغ ةبيرغ لاكشأ ثاذ ةيصوصخ
 ال يي دويزع ةيبتف ةفقو ءارتص-!فاووأ تادايش ةرشد 8 كا

 ( هيأ مانجالا ةرجاهم سوفانو نوزا> بهذم )"| اىتعت ةلاسر ىف رتجو زكي ووم تاتسالا لاك
 اهنودب و ييبطلا باخقنالل يرورض طظرش يو مهم ما تروراد بهذم ىلا رظنلاب ةرجاهلا نا ءانعم ام
 ةفمأ ةريخك هللا ركذو ٠ "ييعف اعيش وع رجاع ال ىلا عاونالا ناف ٠ لمفلا نم هل ام باخقنالا دقفي

 تارجاجهلاو : ىف تاضارتعا نم هد ؛و لاقتنالا بهذم ا كلك طرغشلا اذهو' رتل

 عانصلا نيسجثلا ماقف ناسنالا ءانتعاي تلق دقو مويلا اهتم رثك ١ ضرالانيوكتا يلوالا راودالا يف تناك
 يييبطلا باخقنالا ماقم
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 قبت ال ةروكذملا تاعاضيالاو . ليبثلا اذه: نم نيوزا> بهذم ىلع فوخ الف

 ترك ذ يتلا قرطلاب نوكتُن لازن الو تنوكك عاونالا نا يف ةههش اهملع علطي نم دنع
 . يوضعلا ملاعلا ومن لاوحا راس نع ليلعتلل اهدحو ةيفاكق رطلا هذه له نكلو . هيف :

 عمجاةايحلا صاوظىلعوا ةدرنملاث داوحلا عيمج ىلع نوراد بهذم انقلطا ول اناث . ا

 ا او ضيقت قرط ىلع 5227 ع ةيافوخلا ان انيك ندعو

 لدلا هذه نان ىف كشالو . عاونالا ليوحتا هاا عل كك يطال

 اهتياغغلبت نادت هل ةياهم ال يذلا ان تا ”هنال |ًدج ةديدع

 ف قرا نع مهثحب يف لاق ثيح تجوف لراش يار نم انأو دحاو ليبس

 0000| ١ 4 هوز ىلإ ئداوت ةريثك اعرط نا"» هتحص لع رقأ دقو ننولوك 3 تزاغ

 ااا جلخالز 9 ةحواخلا لاوحالل اج اريثك أبي م1 هئزك "دي نوراف لآ ام

 '000 ال ١ !ردثك نوراذ نا ةقباسلا ةلاتملا يف انب نم دقلو . ءايحالا ريشت قديدشلا

 كلذ امو . « يعيبطلا باختنالا » عم لا ًداعف امل لفك الفنا ةلاةيسواخلل لاوحالا
 000 يمول ابلعف نا ىلع.لوالا ماقملا هل لعجي يل وبعذل دايما

 يتأخر توت ماودلا ىلع ةريغتملا ضرالا حطس لاوحا ناب ملستلا نم دب ال 0
 يف مظعلا فالتخالا نم تاراقلا نيب ام انريتعا اذا امس الو ءايحالا لي وحن يف 100

 اال نارحلا ةزجازم كراش ثيح !ددجب !ًدن دنت لاك رفا اذهو . هريغو لكشلا

 روت ةحازا واطحقلا اما اهبابساو. ةفاك ةحلا ماسجالا لواننث داكت ةرجاجلا نا لاو

 ااا دال نكي قر: كذا رغ ؤأ ةبوتاو وا ميلقالا ين فالتخا وارخآ عون

 رزقا وأ كارا وأ ءايلا ةطساوب خا ىلا ناكم نم: تابلا رو زب لاقتناكةيدارا ريغ
 لك افاق

 دبع * دبخ

 ىلا ايلاغ يدؤتو ةرجاهملا ببسب ةتغب و اًنلك اريغت ريغتت دق ةيجراخلا لاوحالاف
 نوحالبلا الا يطا ورا كل الا لأ قرأ 40
 دل ايمو ةسبابلا ماّسقإو ةرارحتإو روتلاو ءاوطإو ءاذغلاو ةبرتلاو ملقالاك 2



 ١ ةيناثلاةلاقملا .رئخم حرش

 دقو . ايتن هيضورررك ذملا ديملا قياسلا رولا رك ىف رك تالا تا

 ينلاو خراتلا لبق تاحمضا يتلا تاغالا نا كلش الو . فدك ةديدجحبت اق يع

 مويلاب اهعزاتت يقيم لو هدي :تشاع ىلاتاعلا نم ايس راك | ا
 مالا 0 اهيفو كللذك ةعسنملاو اد ةرشتملا ةينامرجودنطلا تاغللا ف

 روصلا اهنيب نم تدقف دق ةريثك ىرخا بابسالو بوعشلا تارجاجلهناف تانيابتلاو
 تناك يع ةلاضنلا ضعب نع ابضعب ةلصفنم اهنأك مويلا تراص:تيح ةلاقلا

 يوضعلا ملاعلا يف عاونالا ريظن ضعب بناجب اهضعب
* 
 ا ل

 ايسالو هبهذم ضرتعت يتلا تاب وعصلا ىنن دق نوراد نا فيك مدقث ام ىريف

 صهاطلا ا ةلسوتلا روصلا دتف ىلع ينملا ضارتعالا
 نا مهضعب دارا دق ةقباسلا ةلاقملا يف د انلق اك اقنع ةيرا م

 نينا لالا ا ايل ”نخ كيه لاا نم عضي

 اهي دجال ايس الو مولعلا مدقثو تافاشنك الا ظعا نال ائيش ديفي ال نمطلا اذه

 ال ما ةيفاك" اهلع ينبملا داوملا نوكض ارخفا لكيف'هرابتعا يغبني امو تاضارتقالا هذه لثم

 امثو. نوراد بهذم ىلع كلذ راكتا عاطتس هلو. كاك يان ةجرختسملا ةجيننلاو

 ةيلك ةطاسي مهنودب مهغت ال يتلا لئاسملا رم ريثك هب هب للعي هنا وه هتحص دي ْوِب

 لما نازتا وعذب ةقيقخلاب اعشالن الاائيعط تركي الزدض/لكو 7
 نورادسهذمليعنونعاطلاو . كلذ ىضرب ال إعلاو ةيعيبطلا سيماونلا 18 0 مي
 3 قلخلا راركتو عاونالا توبثث ىلع ينبملا - لسا ل

 مثاوعد 0 نافرت ال هنانأ دعما هل اهمذاعم ء وسأ يف ضارتؤالا ةظفلب قح

 ةبسل فرعل ال يذلا حيحصلا او ةنيبلا قئاقحلا عم قفتي ال مهبهذ ناعالا ىوس

 انع ةب وجحم لازت ال ةريثك ثروما تناك اذاو . تايبسملاو بابسالا ةبسن ىوس ىرخا
 انل يغبأي لب اههجو يف ثحبلا باب قلغنو ةزجعملا بوث اهسبلن نا كلذ نم انمزاي الف

 ام موي انل اهرسس فشكتي نا ىبسع اهتجلاعم يف غلابن نا
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 الا سيل ةطسوتملا روصلا دقف وه اضيأ عاونالانبي اكتاغالا نيب مظعلا دعابتلا ببسف

 دوعي ال ضرقنا عون لك نا كي حن ال تنام ةفل لكر
3 

 0000 ١ ل1 باتكب لل ب اتك ادغام”هيلعف ثحبلا اذعيفقمستلا دارانمو
 ا 0 اللا نوراذ *ىداسأ نأ هقلوم لاق - ( 1عةنس ) تاغللا لعو نوراد

 "اللا ره نحلاو ةزصا اطل نوكي ذاكي ايوروا :تاغل عيمج ناف تاغللأ ومن 1

 ىرخا عورف عورقلا هذه نم عرفت 3 أ عورف ةدع تعرفت اهنمو ةينامرحلا

 0000 ارد 110 ةناناكلغ رزتم وه لب الك ضا رتقا ليق امزأ نظي الو . اذكهو
 يذلا يعيبطلا نعيجووليفلا زيمتي اذهب و  اهماقثرالاوحأ رئاسيف اهريس عبتتو تاغالا

 ريغتت تاغللا نأ اهنمققحتي ”هناف الثم ةينيتاللاةغااك- دج ع اونالا ةبقارم هيلع بعصي
 |0011 ضر الل ىذلا ليدلاةّيياتكلا راث آلا ةيم انو: اهب ملكتي تماد ام
 الا 11 2010و ىاواؤايفلا لع كلذ ةفرغم تردعتلا ةروك ذملا ران“"الا الولو .لوقلا
 ىلاةبسنلابا دج ريصق نمز يف لصحم ةغل تالوحن تناك |ملو . يعيبطلا ىلع عاونالا نم

 مي امظعا ىتح تافنلا رئئاس نا كلذ ىلع دزو . اضيا لهسا اهكاردا ناك عاونالا

 املوا يف اهنف نكي لف . روصلا طسبا نم اًثدتبم يردتلاب لصح اهءاقثرا نا اهئانب نم
 001 01 لكان امو راكف لاو روصلاو تاساسخ الا" نع ةريعملا ةظيسلا ظاقلالا ئوس

 تايركلا تنوكت اك سمالا لوا يف لوصالا هذه تنوكت دقو . يوحن وا يفرص ريغت
 ةريثكح "ما تافل ءدبلا يف ناك دنا ىلع انلدي اذهو . اهريظن ةريثك تاكو ةيوضعلا

 ةفاتخم لبس يف اهومن رسي ملو ةيلصالا ةيوضعلا روصلاكةدحاو ومن ةيفيكك اهلك ةعضاخ
 اهريظن نيح دعب يل

 ”هنم لوطا انامز يخيراتلا دهعلا يف اطوخد لبق تيقب تاغللاف رخيلش ير ىلعو
 ممن ال انا ىنخي الو. روكذملا دهعلا لبق همدقو ناسنالا نع لعب ام قباطم ثاذوهدع

 اًدج ةمدقتم ةجرد ىلع لدي عارتخالا اذه ناو ةباتكلا عارتخا لبق تاغللا عاش

 يرشبلا ءاقثرالا خيرات يف
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 تارابع لاخداك ابستن دحب ىهاظلا يف اهل ةميق ال ةريغص ةديدع بابسا عمجتل

 0 ةديدج مولع لعتو تافاشتك لاو تاءاردالاو كار ذل 7

 يتلا روصلا وا دودحلا ةاشالم هتجينت نروكتو ةغالا ريغي امه كلذريغ ىلا ةفتحلا
 انامز ايناملا نئلس ف وتكفل نادل ا يناغ كيسا فقتل

 ةنطاقلا نا ررقملا نمو . دحا همهغي ال داكيف ةنس ةئامثالثث دعب نم يا مويلا اماو .الي وط
 هذه ىلعممو ةنس ةئاتس وا ةئاوسمخ وحن مهيلع نم اذا يلصالا مهنطو عم مهقئالع ةعطقنملا

 نم اهيف لصح دق نوكي امل مهنطو ةغل نومهغي نودوعي 0 مهناف عاطقنالا نم لاحلا
 ناف . مهدنع كلذ ةلقل ريغتت داكت ال ينلا ضن فرع تيرس

 ماج تال ةنسا) ةيلامكلا اكريما ىلا هرفس شا وتلا رعاو سكس سوار

 ١795 ةنس ) ةيواسنرفلا ةروثلا بورح ث ابوروا عم اهتثالع تمعطقتنا ةيناملا ةنطاقب

 نرقلا يف ايناملا يف اعئاش ناك ادق اناسل نوملكتي مهدجوف . نرق عير وحن ( 1815 -
 ثيح عساتلانرقلا يف ادنالزبا يف هيجورت ةنطاق تلزن دقو . اذ هلاعتسا لق دقو يضاملا

 تريغت د قف اهسفن جورن ةغل اماو . ةمدقلا ةيثوغلا اهتغل مكتو ةنب سل رع فل

 فنراسالا مويلا ناملالا مهني ال ببسلا اذملو . ابوروا عم اهتاقالعل ةيلصالا نع !ًءدج

 مدقلا يواسنرفلا سيسنرفلا الو ميدقلا يزيلكنالا زيلكتالا الو ميدقلا يناملالا

 راكفالا حاضتاو ٍذئنيح كابا عزوتل اهتاغل مدقت داز مالا ترد اكد

 اهلاح ىلع ليلد ظافلالاب ةغالا ىنغف ةصاخ ةلالدب اهنم لك نعربيعتلا موزلو اهعاستاو

 (7 ندملا نم ناسنالا ةلاحو مدقتلا نم

 لع يرتد ام لعو تاغللار لف ةلفسوتملا نوفل فتح جلع اي طاب الام ليل ركذ د

 ولف . ةيزماكتالاو ةيناملالا نيب ةطسوتم ةيدنالوملا ةغللا نا لاقف . من اتنلا نم كلذ

 :ىراط اهيلع أرط وأ 0 اهريغ دالب ىلا«دالبلا تبيضنا ولك ةروكذملا ةعللا تنال

 انو اًدج ةيناملالاو ةيزيلكلالا نيب ةفاسملا تدعتبال . اهف كلذ لثم بجوأ يعيبط
 نيتغللان ب ةلص دجوت تناك هنا كلذ مهاهج ضرف ىلع لبقتسملا ين نويجولوليفلا نظن

 زيلكن الا ةغل يا ريمدكش ةغل زيلكنالا لوق ىلع ةغل ىنغا )١(
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 ا ١١ 1و نيصلا ىف ٠املا' ين كنببلا دزاطي ياإ 10 لاؤن ال لوضالا
 ءاتشلا يف ةيضرالا

 ةعرسو ةلوهسب ةيلاقتنالا يا ةطسوتملا روصلا هلجاللحمضت يذلا يناثلا ببسلاو

 . ضعب ىلا اهضعب برقالا روصلا نبي ةدشلا يف ةياغلا ناغلبت ةمحازملاو ةعزانملا نأ وه
 00000 ]1| ليو هل ايوق اهم ناك ام ةعزاتملا ىئالت ًاعيمض اهنب ناكاف

 بابسانوكتف كلذ ىلعو ضعب بناجي اهضعب اهمايق بسيف اهني ةعزانملا لوطب ةدعابتملا
 00001 5 اهدلوتا تابسا تناك اكاًءدج ةئيظع ةيلاقتتالا روصلا ئثالت
 ”ةلوخت يفخ ( ةصاخ رقفلا تاوذ ىلعا يف اك )زيت ءاقترالا عرسا

7 *# 
 "هل اذه ريغ رخآ ثحبم يف ضيا لحمضت ٠ نين نيب يتلا رم و لال

 تاغللاناف يوغللا ثحبملا هب 1 د هنع ديعب هنا انل ربظ ناو ةديدش ةقالع هب

 تاغللا :نا:اهسب قرغلاو ضيا عزانتو ضعب نم امضعب 22 وت , عاونالاك ةفلتحلا

 دق عاونالاف اهنم انل ربظا اهريغتيف تناككلذلو اد عاونالا نم 00000

 ةمملا ةبباشملا هذهو.نورق ها كا اذردعل نالح الوا. ةتبفلا“ ةئام مند

 فالح . يناكلا طظسلا اهبطسي : الا هياتك لف 47 ةحفصيفنوراد اه ذ

 هب اتك نم الصف درفا روم س كم ريبشلا ”2١ يجولوليفلا ثاحيا ىلا !دانتسا ةهناف ليل يبحولويبلا
 لبقي ال اب هيف نِّب دقو تاغللا ىلع نوراد بهذم قالطال  يرشبلاسنجلامدق -
 0 ل يف اول امي ريقتت خعيراتلا يف تاغللاو ةعيبطلايف عاونالاناضارتعالا

 نويجووليفلاو اضياةنسلالا نعت اغللا زيبمت بعصي اذكه تانيابتلا نع عاونالا زيبمتب عصي
 نم مدنع يهف عاونالا ددعىلع نيقفتم ريغنييعيبطلا نا 5 تاغللا ددغ لع نيقتتمزيغ

 0 2 11 نانللا نع ةغللا لصفي لوبقم دح مل سيلو . ةغل كا

 ريغتلا عاونالا ي يف اكامه تاغالا يف ناي رهوجلا نالماعلاو نيبتلا نع عونلا لصفي 8
 ةميظع مات ًاضيا تاغالا يف لصحب كلذك عاونالا يف لصحمي اكو يعيبطلا باختتالاو

 تانغللا ملع يا ايجولوليفلا ىلا ةبسن يوغللا يا (؟)



 ١16 ةيناثلا اةلاقملا . رنخب حرش

 نيثالث لجرا رثا رمحالا يلمرلا قرعلا يف اوفرع مهنا نوراد لوق ىلعو ين انثل هال

 انما ١ تانك الات 3+ لكك تلح اع ل د

 ان ا نعام( 11 اندر اخ عاونالا روبظ مدع انل حضتا

 داع <

 ديف رم ٍهيهذم ىلع ةماقملا ةجحلا هب نوراد ضحدي يذلا ثلاثلا باوحلاو

 هلا ةىلاقتالا ,رلزطلا نونو قل ثئافاروطلا هاف 8 لاوكلا قايح ةطقشإ 2
 ةلوبشلوااسيمب تكلا هيلا لا وبغألا "ارم هوم ل صفاو هلم تال كل
 ٍْ :نايثوعر ا

 دوضلا لوقف ةلفضاخ ةضاؤملا ةينيراخلا زكا لاوس ف ني ع

 روصلا:اهق تبثتو فيكتت يلا ةدملا نم دج..نضقا نه ىييبطلا باختالاب هذيلا
 توبوف ؛لزاخ داكاق قئفلا كاثلا ركض.كااحر عل كوش انه ص نا

 ةءلبغا اا( ةيفعاالب رشاذلا ونبالاز جدلا نا كن كيسا سدا لا

 ثالثلا تاجردلا فرعن اناف . ينافوطلا رودلا يف نكي ذلا ميدقلا فوبكلا بد
 بد اهس الو ريثك اهدوجو ناف اههفالخب ردان اهاياتي دوجو نا ريغ اهنيب ةيلاقتنالا
 تللبطقتنلا يتلا اًدج يدك كفار نم فيك ةنم واخ داكم اال ىذلا فوكلا

 لالحمضاو ةيجراخلا ةايحلالاوحا ريغت ةعرسل الا كلذ خش مي الو يبافوطلا رودلل

 ةديدجلا لاوحالا هذه عم اهعزانت يف ةيلاقتنالا روصلا هذه

 لصح ثيح تابثلاو ريثأتلا يف ةياغلا غلب دق ةيجراخلا لاوحالا ريغت نا لعاو
 يف تتبث ةيح ةروص لكف ءاوطلا يفو .ةسبايلا ىلع ةايحلا ىلا ءاملا يف ةايخلا نم لاقتنا

 هذه لثم نا نوراد نظي و ليلق ريغ اًئيش.ءاقترالا نم أعلاب اهني وكت ناك لاقتنالا اذع

 موي دادزت ديف تافاطكالاو قيككويا لدلك نإ 15004 قنا ام ةيجولوعنلابلا لع (1)
 يلا نم اهرثكاو سيراب ىلا نانويلا دالب يف يراكي نم ريفاحا يردوج يجيبطلا بلج دقلو ٠ موي نع

 تاق كا 1431 ةمس سيرام ةعوبطملا ءايتالا لوخت يف ةنلاسر قى راتان انس 0
 بلكلاو بدلا نيب 5 اضيا 1ًدج ةدعابنملا نيب لب طقف ةيراقتملا ىدنلا ثاوذ فئاوط نيب لصت ال

 كل سرفلاو ريزنخمإو



 ةيناثلا ةلاقملا .رنخب حرش /١1

 نرال غارفلا لوصحو طبارلا دقف نم دب ال ةيجولويملا ثداوحلا يوت ةيفيكك ارظن
 ضرالا حطس نم من لك ناذ دج ةلي وط راودا اهاصْت ةفاتحملا ةيجولوملا تاقبطلا
 ةراث ”هعفرتف هعافترا يف اريغت ثدحن ةئيطب و ةريثك تاريغت ماودلا ىلع هيف لصح

 000000 1 شرألا نما ةحاسن كلذ: لفشن و تحن اروع هفسحتو رحبلا قوف
 نحل قذلال ءايحالا نوكت ىلع ةيجولويجلا ةلدالا ين تازنق لوصح هتجيتن بقاعتلا

 ظنحل ةمزاللا بساورلا كلت بسرت ال ةديدملا ةيملا روصلا نوكتل حلصالا عافترالا
 ءاملا قوف عفترت يتلا ضرالاف كلذ ىلعو . ضافختالا نيح يف بسرتو ةيوضعلا اياقبلا

 ائيش يوتحت ال اهنكك ىرخا نك اما يف ةنوكتم اهسذن يع اهنا عم ةثيدح اهعاونا نوكت
 راهننالا لبق اهملع تناك يلا عاونالاب اهطب رب حمست يتلا ةيحلا اياقبلا نم اهمف انوفدم

 ىلعلو.محلا يبني كلذ نكمييكلو هدمب و راهنالا لبق اهئايحأن يبةبسنلا ملعت الف ءاما يف
 000100 هلأ لك كلل ؟رالادتي ذاكي الو ةفلتخ نكاما' نم كوضالا نمر فاو ددع
 00 1 1 دوردلا لوصالا ددع دادزت ذا بهذملا انه ديت تافاشتك ١ لصحت
 يدث تاوذ دوجو نودقتمي ال اوقب كلو يضاما طالغا ضحد ىلع بهذملا ىوقيف
 مويلا امأو . هلبق ام يف ةيرونحأ دورق دجوت ال هنا يأ ينالثلا رودلا لبق ةرييك
 يضارالا ىف ةريك يدث تاوذ. اودجو دقو : ةيروفحالا هدا نيل 2ك نود

 ةياغل هناف رويطلا يف نظي ناك اضيأ اذكعو . اضيا اهنم مدقأ وه ام يف ىتح ةيئاثثل
 دقق تقولا كاذ نم امأو . ينالثلا رودلا لبق رويط راث 1 نوفرعي اونوكي مل 185+ ةنس

 ةيريشابطلا ةقبطلا - نسملا رجح  رضخالا يلمرلا قرعلا ىلعا في اوفشتك ا
 دقو . ضيا سرونلاب فورعملا ءاملا حيز ةفئاط نم ينام ريط راثآ( ايلع ةيئانث ةقبط )

 ةيثيلوالا ةقبطلا يف يأ اضيأ كلذ نم مدقايف سوروركم سوكيرتب وكرالا اوفشتك |
 ضراالا مس واع يف ةئيطب تافالتخا اذه انرود يف ىري لازب ال ةناف لوقلا اذه ةعص يف ةهش ال ١(

 وزارابلو لحاس ناف ٠ اهريغ يفو ايلاطبا يفو ةيبونجلا اكيريما يفو ايفايندنكس يف نم نكامأ ةدع يف
 ةدعوبيكوك ةيس ضرالا تعنترإو وليش يف اضبا كلذ نم ٍظعا لصحو ةنس 1٠ يف اًمدق 15 عفترا دق
 ينئامب ايفاين دنكس ضرا عافترا اورق دقو ةليوط ةرتف ابلاغ ةبقعي غرم كلذ لصح اهلكو ةنس 19١ يف مادقا

 يخيراتلا دهملا ذنم مدق
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 يفلب ناصغالا يف هنع ثحبت نا ىضنقال ةقرو لك لصا يف ثحبلا اندرا واف ةدحاولا
 اذهيفزوراد لاق . هتدح ىلع ةرجشلا روذج نم رذج لك يف لب قاسلا يف لب عورفلا

 انرصنقا اذا حب صن ال لاحم ةعيبطلا يف ةرفطلا نا انماعت يلا ةدعاقلا نأ » هصن ام ىنعملا

 2007 اذا حصت امناو مويلا ضرالا نطقث ينلا ءايحالا ىلع
 را ديال يسال قوفاط كرا ساو الب ا هنف ءايحالا هذه
 لوصالا عيمج ناف ذ تارا فو (« ليوط نامز ذنم تنام اهني لصت تناك يلا ةطسوتملا

 مويلا يه امم ضعب ىلا اهضعب برقا ةقباسلا ةلاقملا يف ليق ايق اك يضاملا يف تناك ةددعتملا

 را اهشب غارغلار داصو لوالا لصالا لزج ةعمشتما دج تنم ادخل ١

 كلذك ضيا
 3ع
 3م 5

 نا ةقباسلا ةلاقملا يف مدقث دق هناذ ضرالا نم انل مولعملا ةلق وه يناثلا باوحلاو

 اضعان لوألا اا ناك ديا انش نوكل لاك اب ا مولعملا

 نم لم وبيك" ٍِى ل | هان نانا اة

 ليلقلا ابا دلل جاجا ىرخ | مناوم هئاصقتسا نود لوح وا لابجلا

 00 :ابليضنت ةتلاقماانل نيتك عاجلا ماش تناك ذا

 نم اضيا هل دب الو هضعبف :يش اهنم ظذح اذاو ابلاغ ظنحت ال ةّنلا ءايحالانا اضيا
 فادضالا لم اود الون شا تايورب الل هتف ماسجالاف ةقفاوم ةيصوصخ لاوحا

 2 0 دقو . ةايشلل ضرعما ع ضو الا ىف ان وفدم ناك ام لا اضا ماظعلاو

 اهيل فنا لاق !ءاعلا داك ةعوب كف لاعب للا ىلا مدق  هياتك

 بورح اهيف لصح دق هنا عم ةي رشب ماظعل رثا اف دجوب مل مراه ةريحب فيفجت مت ال

 ةدمةمسن ٠٠٠ وحن امتاغض ىلع نطقو نييدنالوملاو لوينابسالا نم تائم اهمف قرغو
 . .لكاش امو ةحلشاو غاردو تكرس اياقب نم .الادابف قتلي لو نا

 ءايحالا نيب ةلصلا دقفو ةيجولوتنلابلا تامولعملا يف صقتلا ةفرعل فاك ءانلق ا

 اهنا »لو تنسب يره وج ضيا .رخآ رظن كلذ سى ند 12



 ةيناثلا ةلاقملا . نخب حرش ١

 نع ثحبب نيبجولوتنل بلاو ( ناويملا مئابط ءاماع ) نيبجولوزلاو نيبجولويجلا نم ريثكو
 ةرضاحلا روصلا نال اذه قرا ىار لع كلذو 0 نيعو' نيب ةطسوتم روص

 ان كلانا قلب ىلع تايلؤمم ل لنما ىعنتم اهننم لك لب ان أر ضعب نم اهضعب تا ريغ

 |منيب عمجم ةروص نعال امل ثحبب نا نيتمواعم نيتروص نيب عما ديرا اذأ يضنتي

 قنعلا ظيلغلا ماخلاو يبسوواطلا ماّّا كلذ لاثم . لوهجم كرتشم لصا نع لب أاسأر

 لصتي اهنم لكو يربلا ماخلا نم لب ضعب نرم اهضعب نيقئشم ريغ اهناف
 كلذ عمو ريياتلا» سرفلا نبي ةطسوتم ةروص دجوب الو . هب ةصاخ ةطسوتم روصد هيف

 . ليوط _:رامز ذنم لحمضا دقو اهيلكن ع فاتخم كرتشم لصا نع نالوحتم اهف

 نايل نع فشنكي مل اجارككاو شحولا رامحو راخلاو سرفلا ةرضاحلا عب رالا روصلاو

 نضال ردم "كرما دحاو لصا اهعمجي هنا مم ًاسأرضعب ابضعب اباصت اهني ةطسوتم

 00 ادب ةئلتخ تناك اك ةرضاحلا 000 عاف ٠ لا م القوا اعلا

 ركل كر م ل لرعلا تناك دج
# 
 نى

 0000017 ىلا طرشلا اذه عيتوتي ام اًريثك نوراد وصخ نا همهف رعب امو
 0 ه ليفلاو راما نم كَ ا "0 لغم كل

 | بئارغب هقحلن نا انيلع بجول كلذ نم عش انماعي نوراد بهذم ناكواف

 هل روصلا نا وهو قباسلا نايبلا نم هانطسب اب ةمهنلا هذه لثم نع عفرتي نكد

 لصايفل صاح لوحتا ةريخالا مئاتتلا ااا نحس رق احلا وتقتل رضاحلا ملاعلل

 نال لوصالا هذه عباتث نا ليحتسي و . نينسلا نييالم يف ءيطبلا ةعيبطلا لعفب ضام

 اال 1 ا اصبت اجا عتجال هنا لع "ب ساخ لول ل 5
 ةرجشلا يف ةفاتلا ناصغالا قاروا عمتج يك. 4! ةةوخلاو تقور قو ةدفغاو(ضرا لع

 نم اهضعب برقلاب تنوكت دق ضعب بناجي اهضعب ةن كلا ةيحناروصلا نا ) رايله ذاتسالا لاق ١١(
 خا عون ١ يس عون لاقعناب م لعب نورد تبقذم 7 نرويبهوتي 0 28 نم 3 000
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 عوتةئامناموحت نم الوم ةير حبلا تانا ويلا نم اع ةطشؤوتملا,ةيثالثلا ىف طارالاو ةيئانثلا

 اذن موال كاني هل تافاشنكالا هذه لثم نا بير ال دار 5

 اهل سيل نأك تاعوتتلاب اريثك نوأبعب اونوكي مل نوراد لبق مهنا ىنخي الو . اريثك
 .انهتميق:نوفرعي و اهب نونتسي اوراصف مويلا|اماو عم

 تانازرللا ني اها قو ال لورا ةعاوتللا ابهجو نم ةلأسملا حلاها كار

 عا تاوتمللا نافاإليلتلا اذه نم ةب رسل ةوخرلا تاناوفلناو 5 دق تالنت

 والا ةليفلا نما عون منزم لقا قمتضتت ال ةلرؤط لانس قماالا اريل لوألا للا

 رودلا ىلا هلصا عبنث نكمي ليفلا نم عون ) تندوتسملا نيب لصت ةيلاقثنالا روصلا هذهو
 قرتلا لد نشك ك1 ا كو هقول لقا عب نكع اذكهو . يللالا انليفو ( يثالثلا

 يزيلكتالاحرشملا فشتكأ دقو.لوالا هدادجا ىلا ليفلا دجوي ثيح دوجوملا دحاولا
 ةفاسملا نأ ثيحب دلجلا ةيقافصلاو تارئ لا نيب ةطسوتم ةيروفحا روص ةدع ( نوأ )
 مما تر رنا رك يتلا ةديعبلا

 دام د

 نيت اط نيب 0 سوروركم سوكي ري 0 بيبجملا رطلا فا
 0 تارشحلاو رويطلا امو . 5 ةلاصننا ىرخالا نع اهادحا ةلضفنم ناو حلا نم

 ىورفج لعف 5 دحإو ردصم نرم تارش# او رويطلا لعجن نا نم انل غوسي فاشتكالا اذه .(1)

 سوروركم سوكيرتيي وكزالإو ٠ تارشحلا نع ةرداص رويطلا نا نيبي نإ دصق ذأ 1414 ةنس رايليتتس
 تاتو لاير كنأل 1 هضخي ازناكتا وعما دقو ايلا ارو انترلوك

 مدق ةضرعو طي رارق ةيناثو ةدحإو مدق ناويحلا اذه لوطو ٠ فشدكملا اذه ةمق لظع ىلع ةلالدلل
 نيريبع نم. ن وكم طاربق تطنو (طاريق ردع دحا ةلوط بفلا تدي هما د هاو 0 ١

 هسفن ىلع عيمحت و ريصق ةناف يالا ريطلا بنذ فالخم ٠ ناتشير اهم نرقف 1 ةيرفكم مر
 يف بنذلا تارقفو ٠:ظتقف اهنم ةريخالا عقفلا يف بنانلا شيوو ةريصق تارقن سخاوا ميرا ىوساةل نلت
 لوأ يف ةرتف ؟١ كلارا + نم.كل ماغتلا تنذ ناف, ب ةينيدحما اةايحمحا ىف الا ةلصنس نركت ل ا ا
 كلذل وهف ٠ ةحورمل اكف سوكيرتبوكرالل نييمامالا نيفرطلا شير اماو ٠ اعست تراض قثرا اذاف ةتايح

 نيب ةفاسلا برقي !دج يدق لصا ناوبحما اذهأنأ لع لدي كلذ لكف - :رضاحلا رودحلا ترها
 تارشحإو ريطلا



 ةيناثلا ةلاقملا ٠ را رف :١١

 ةدعاق نال. ل الناري تاناج عار ههنا الول هنع ءانغتسالا نوراد ناكمايف ناكو

 قرعا وهو . اف دصقلا نم ء يش ال ةيعيبط لاعفا ىلع م 1 ءايمعلا ةفدصلا ةيهدم

 ناف نوراد اماو ماع ء ءاقثرالل نيومان ان ءاال نهالفا نم ةيداملا يف

 يتلا ةفيعضلا ةضراعلا ةيعيبطلا لاعف الا يف يجي ردت ممجم لع فقوتم هدنع ءايحالا ءاقثرا

 ىصحن ال

#3 

 0 لو حص اذا "نال اًءلج مهم وهو . ين يتوهال ال يبلع ذا انضارتغاف

 اهم قلعت ام ايس 0 اكل لالا هان رئاط لب د نوراد بهذم طقف

 2-2 ءايحالا نا حص اذا وهو . ناويحلا ملاع يفو ةعيبطلا يف هماقم نييعتل ناسنالاب

 000001 م انتي ناك نا نم دب الف !ذيور |ديور ضعب نع اهضعب لوحتلاب
 ا اذاماف . ضرالا يف روصلا هذه قنات نا يغبني ناكو . نيب نيب روص نم يا
 0 + دجوي مل اذاملف ناك اذاو كلذ اهني

 ةريثك روص ممن هنا 000 هل ىلا ةئالث ندارسألا ادع داسق لغ'انل' نا: لوقف
 نسحا|ةظوفحلا ةيفدصلا تاناويحلا نم اهس الو اضيا ةديدج روص قلت موب لكو ةطسوتم

 ةلسلس يف اههيترت ناك كلذلو . يساكلا يا يرجملا اهئاشفل ايندلا اهتبتر نم 0
 اهاقرط فلتخي ةفورعملا فادصالا نم ةليوط هلل كدا افا لبسأ الح

 ءىطب ىلع ةلادلا ةطسوتملا روصلا نم اهنبب ام الوأ اههنيي عملا ليحتسي ثيحب اًددج

 تالطلا فلي دف اع راو ا و هم
 تاقبط يف ثحبلاب ةريخالا نينسلا هذه يف اودجو دق مهنا . نا ىف اك د ةفظنكلا

 يضارالا نيب يلامثلاو يبونحلا ةيواسفلا بلا لابج ىنحنم يف نايسكناسو داتسله

 انعم ارق ويحل نا لوقي ررددكاب (ةيييعارو ) كصو ىف ليلي كاكا بح انك 3313119

 ايها اهباطبرت ينلا روصلا ري ل رم قادصي ال ثرحي !ًدج نافلتخي اههتنئاط يفرط اصارك اريفيريبسلاو
 تاناويحلا ةفئاط نم ةسماخل ا ةبترلا ىلع قلي سا لجرالا ةيعارذلا اهاتعم - دوبيشارب  نايراقتم

 لا



 ا( ةيناثا ةلاقما.رثخب حرش

 ةيناثلا ةلاقملا

 نادقن ن . يه تاضارتعا ) ١ ( ةتوهال تاضا عا 1 قوراد بهذم لع لع تاضارتعا تسرهف

 تام را ناصفن - قوراذاةهذم من 20 نكد ملاعلا يف ةيلاقتتا روص دوحو ع نيد نيب

 ل .ايندلا ءايحالا لساست يف نتاكلاصقنلل ىادابايفا 0 ويحل لا ردا
 تل نم ةذوخأم لائماب 00 هلم ةلوهس ناي  اهنب م ةطسوتما 1 هدمه رصق

 0 رف انازملا نم ل هدم دانحإ ل مالا 8 ةينام نكلا 20 ةغللا

 دلح ةيراح لاو ءامحالا ءاقنرال ىرخا قرط ثداؤوحلا"ل زك ليلعت نع نوراد بهذم نوع

 ةيفسلفلالايمالا هحوت يف نورادلضف - ركيلكب هذم - لسنلا ريبغت ب تاتا و
 رطر د ةياثلا تايسحالا يأ ايحولوايللا دم ةلذا فض ةئاتاتا الا ماه 2 مولعلا ىلا
 : نوراذ هشام هكا دير ناؤيطلا لاما ناله ايوازلنبلا ىو ردلع

 ليبس ىلع هيلع بترني امو نوراد بهذم ىلع ةقباسلا ةلاقملا يف مالكلا مدقث دقل
 نرا ىلع . لقاع لك سأر يف ”هريثأت خسري نا نم دب ال اهمف ليق امو . راصتخالا

 نفل كك (تفااف داذاف هلق نوزاد ابةرغدكو 0 كعذملا "اذه لع تاما

 نيبي يكلو رظنلا ةقدو عالطالا ةعس نم هلامب اهيفنيل لا كلذك ابطسي مو . هباتك
 ال ام ضرغلا ولخ نم ربظا دقلو . قيقدتلا لضفو قيقحتلا ةيزع هبهذم ةحص اضيا

 ةقيقحلا ةفرعم ىوس هب دصقب مل هنأ يف كش

 وا ميلع اهب ضرتّعا يتلا تاضارتغالا لك انصخل اذا حرشلا انب لوطيل ناو
 لوا ينربظي 2 اهي ااينعأ رع ا ف ٍدحأو ىلع رصنننف» هسفن لع وه اهضرغعا

 احب رص أيقن نورادوفني مل يذلا يتوهاللا 0 ريغ وهو. نكمم ريغ هيفن نا ىالا

 اهسفن نم قحالر يغت لك ةلباق لوصا ةعضب يف روصحلا قالا هلعجب هتميق ليلقث دارا لب

 انيس نم طقاس ليلعتلا اذه لثم نأ وكلا لأ هحاح الو . تلحس ىلا 2

١ 



 لوالا ةلاقملا . 1 ١0

 "الا ةلس نب ريثشعلا ىف. اهس الو ةيروامكلا تافاشتكالا نال مويلا 1 ل

 اللا سو 11 هب وضع تاكا داوتو الا. ءايكلا ناف انكمم عنتمملا تريص دق

 نيردتملاو نيرييفلاو نويبلالا ىتح نوهدلاو كيمرتلا_ ضماخلاو كيلارك الا ضماملاو
 0 م ادا فوتلا لف ريفي عنتم كلذ لثم لثم نأ انبات نلظي ناكو .اساركاخلا نم اضيأ

 لقعلا نم سيلف ةعيبطلا يف نم لظعأ عاطتسي ةيوايكلا لماعملا يف عاطتسي ام نا كش
 (ءانم اهريدل عاطتسي ام اًيعيبط اهيلع ر 5 نااذا

 كلذ لثم نا يدالا ديلا 3 كر نا انناط ىف نا 0 1 ١

 تايضتقم عيمج اا 0 هر 1 0 0
 ىلعا ناكأم امأو . اهلع مالكلا مدقث ينلاكأ دج ةئيند ءايحا ىلع لوصحلا وه ةايحلا

 نم انلام يف هل ةيرورضلا ةبسانملا لاوحالا عمجم نا ليحتسي نال انيلع ليحتسيف اهنم
 ءايشا ىلا لصوت دق ناسنالا نا ىلع . يغبني اك اهانفرع اننا وأو ىتحريصقلا تقولا

 كلذنم نكي امو . "7 وجرت اممرثك | ىلا اضيأ لصوت امرف ةراعتنم ريغ !ًدج ةليلج
 للم نال لا 00 ةعلا# ءانحا بكرت 0 نا يغب الف

0 0 

 ةصن ام ( 1814 ةنس سيرابب عوبطملا ) - رشبلا عورف ددعت -- هباتك يف هشوي جروج لاق 1

 لصف كام انوي لعني ال نراك اذا يردي نمو لصب نياهملا ملعي نم سيلو دحال ناسنالا لقع ن
 لجو يق ةأيحكأ فن تباي ن نبياوه نيدو ملعم نم ب هاد سلس

 ” 0 تلك 2
 لكلا ا ا ا ل علا وك سوركللا» صحت نزوبتش داتسالا ناك (9)

 8ك 2 ةحاوأ ل هند كرغ ةيناويحا ةايحما لصا لوا ي' حاولا كلا تاذ دلوت اعاارف

 كيحارإت 1 تردح ىلا امر هنا دقو ٠ ار 1 ير كلذ ه1

 ا” تاردلا نروح دعاتير اك, ةيعيقلا تاناوحماا ةفاعم نكيلذلا قوزوعش قفاوا يفا )!لاق
 اهفدلوتي ينلا ءايشالا بسحب هترودريغنت ( يننعلا رادفلا ) ايطيخ 1 راف اانا نم رله ذاتسالاو ( كلذ

 ءأ © عرب لك هات كلذ لك قدح ءاهأ نا ) ضيا لةو



 او ىلوالاةلاقملا رن حرش

 اولواح مهما ولو ةيوضعلا ماسجالا لوا نوكت نا حصي ال ثيحب وفلا نم ليلق ريغ ايش

 قوف ادنك يف فشتك ا دق ناجوا ميليو ناريغ . اهليلعتل ةيجولويج بابسا ةماقا
 راجحلا مدقا ةقباس ايتزكك ين ةينغ ال "اكن ةفلض راغتما ةزغو تروا 2 2

 507 ط نامزا ةرضاحلا اهتجرد تغلبنا ىلا ال ىضتقا دقو . ةبروليسلا

 قلطت ارايفابو ايراكتوهيف ًاضياتدجو ىنلا ةيزئروللا راجحلا هذبف.2'”ةي زئروللا ةقبطلاب
 عول فادضأ زان اوال ذه ب رات نق كلا يسلك قرع

 تسدل يم و“. ةايملا تاحرذ ىتدا نم تاناويح ىلع لمتش 0و لا وه ح

 ىلا قع هدا و اهنع كلتمو لمع ًابمصو ىلا امال ةوخرا ةركصلا لك

 ريتسي و أكيزيمال ةيسلكلا زاجتحلاب (طواخم دجورو ضزالا يف وتحت هادا اذهو طش
 ريثك لازي الو ةرورضلاب *يش نم دجوي الف هسفن ناويحلا اماو . ةايحلا ران آ لوك
 اع ناس ع سوف ران كر ا ا
 ةراغلل نقر فدع اكو ةلخ ةررص وو لا ناد

 ترثك يذلا اذه انموي ىلا ةايحلا تربظ ذنم املاح نع تاناويملا هذه ريغتن ملو
 اديك ىف مودجتو :يغذلا ,ناورخلا اوس دقو. ادم نضرالاو ءارداو نإ 0
 (1) ةامحلا قفش ثنا ىلا ةراشا يدنكلا قيقا ناووخل ا نت دانك نورد 0

 كاذك وكي داكي اموا ةايحلا تاجرد لواوب اني ري متبتر نم وه امواناويملا اذهف
 ضرتعم برو . ةيسعيبط قرطب ةعيبطلا رارسا عا وه يذلا ةايملا رس ان حضويو
 ءايحآلا اهمف ومنت يتلا ةيوضعلا تابكحرملا تدلوت نك لسيف كلذ ضقن لواحت
 اهنا انماع عم داكن نفاقاذ تنوكك اهم نيبي نا عاطتسيأ 9 هبشا امو رينوملاك والا

 هيلع لوح الا اذه نا يل ؟ ابسفن ةبووضعلا ماسجالا لعب اللا 5-6

 نكذراملا وزنرول ره ةبسن 1١
 7 تاناو 5 يارأوزؤتورب سب ناويحما فوغص يبدا نم فد 3 ؛وزبرلا قر

 يف زيغم ماقم يف ةعضي هنأ الا ضبا ةفورعملا تاناوحلا بتر ىلدا نم نوزوي الا لعجي نوراد («؟)

 هتعقوقل هتبتر



 ىلوالا ةلاقملا . رثخم جرش وا

 ةايحلا لاوحا ىلع ريفت أرط ىتح ريغنت نا نودب:تدرب ام دعب ضرالاب طاحا يذلا
 ابتلتك تريغتف دحاؤلا لصالا تاذ ءايحالا هذه "هل ريغثت تأ ىضتقا ةيجراخلا

 "7 ةدحاولا ةعيبطلا تاذ ةينيمويبلالا
 اهناو ال ما مويلا لصح لازب ال يتاذلا دلوتلا ناكاذا ام دكري ال لكه نا ريغ

 )000 0١ ليألا نائزالا ىف ةدخاواةرماؤلو لص دق نوكي نا دبال هنا دكؤي
 .رجيج اهركذ يتلا بابسالل ةيلوالا ءايحالا هذه نم ءيش نع انن فيثكت نا اهعسال
 ةلعسوتم ةفئاط دوجوب لوقي و . ناويحلاو تابنلا نيب لصاف دحب سب ال رجيجك لكهو
 ميار ىلع امهنيب يرهوجلا قرفلاو . ىلوالا ءايحالا يا تسيتوربلا ةفئاط يأ امهيب
 ا الا ىف هم دعا وع تابلا يف اماوق اهوفإ يف بنيتكت ةيركلا نا
 يتلاومويلا ضرالا لهأت يلا ةيوضعلا ماسجاالا عيمج نا » : لاق ثيح ينأي اب هبهذم

 ابسفن لوصالا هذهو . ليوطلا نامزلا يف ( طقف ادحاو لصالا ناك امبرو ) ةليلقلا
 ةيومسالبلا ةيوضعلا ماسجالا طسباب صاخلا يتاذلا دلونلاب داما نم 000
 «ريزوملا يأ

 نم ويف امل اذه لكه بهذمب لوزت يناذلا دلوتلا ضرتعت يتلا تاب وعصلا ميمجل

 اًريخا اوفشتكا مهمافاضيأ متحصل ةدي ومةيجوتلابلا تافاشتكألا تءاج دقلوةطاسبلا
 لوقأف هيلع مالكلا طسب نم دب الو اًءدج أمهم كلذ نم ائيش اكي ريما يف

 ةرشق تاقبط ميقا "0 را ةايلملا ناجملا نإ ىباملاا نونه اوناك مهما

 تاتابنلا نال . اضيا لسلستلا بهذع اوباترا اعرو كلذ نوب رغتسي اوناكو . ضرالا
 ةغلاب اهنا الا عاونالا ىتدا نم تناك ناو ةقبطلا هذه يف أعم تدجو يتلا تاناويحلاو

 لاق رينوملا فصو يف لكمل موضرو ةلاسر -- مولعلاو بطلا يف اناي ةتزاغ يف - اًريخاربظ 1١
 ٠ هإ ( هنم الاك لقاو رينوملا نم طسبا *ايحا رّوصت لرسم هنأ ) هصن ام اهيف فلّوملا

 راى دفنا لخلل د لا كك



 سوسو 9

 ١١ ىلوالاةلاقملا .رئخي حرش

 ةبوضع ماسجأ !ذا ريئوملاف . اهتطاسبل ١" اريئوم لكه اهامم دقو ةبذاك ًالجرأ ىمست

 ةيوضعلا فئاظولا عيمجو . ديلونلاو ةيذغتلاةصاخ اهلو ةدحاو اهتعيبطامللكشالةينيموبلا

 ًاسأر ردصت اهناف ةصاخ ءاضعا ةطساوب ايلعلا تاناويحلا يف اكاهض منت نا نع ًاضوع
 امل لكش ال يتلا ةيوضعلا ةداملا نم

 ملاعلا عيمج اهنع رداصلا "” ةيومسالبلا تايركلا وا رينوملا هذه نا لوقي وهو
 نوبركلا .نم ةيغابرو ةيئالث تاكرح هيق"تنوكك ياسيف ومنت لسلستلاب يوضالا
 5 ور د ورلياسلايف تارروابلا ب 5915 توزالاو نيجيسك الاو نيجورديلاو

 ةيذاجتملا ىلا لك

 0 تناك اعل ىاذلا ةلوتلاب ملاستلا ضرتعت تناك يلا تاب وعصلا نا نظيو

 ل يبا كاوووولا يأ ةءاغلل ةطيسبلا ءايحالا هذهب

 . اهنع ارداص يوضع مسج لكلب ةيلخ لك نك ةايحلا تاجرد لوأ ء 0
 ةداملاب ةاونلا طاحت مث . ةاوث ريصتف ةب دكرملا اهتطقن يف فثكت لصحي هنا كلذ ةيفكو

 نوكت للعي ناك اذكعو . عيجلاب طيحب يذلا هاشغلا ربظي مث ديور !ديور ةجنزللا
 :رم صلخنت لكه يأر ىلع ةيركلاف . ناوشو نديلش يأر ىلع قباسلا يف ةيركلا
 وكت . لب ادبا ايناذ داجلا نم .نوكك الو اسأر ةيومساللا. ةدالا 0
 ين تاناوت ةيوايكلاو ةيميلطلا هلاردخالا "يف فالاتخحل مناخ ه1 تانك 0
 نيكل وهو اهضعب ىثالت ةلقتسم عاونا ابرو رينوملا نم ا لوالا راحبلا

 يا هدنعو . مرساب يوضعلا ماعلا كحك راصو رحلالا ضعبلا قبو ءاقبلا عزانت 2

 نوك منمي ال اذهو .رينوملا نم عون نع رداص ءايحالا نم عون لكن أ ( لكه دنع )
 ممم يأ ةدحاو ةروص نم اهعيمج تردص ةريثكلا رينوملا عا اونا

 "هلايبشأ نأ كم دق دن هضاب الا ا ا يجي ردتلا ريغتلاب جلا يف ال
 لونالا نموثايقؤتالا ىف ةينسلا نم امال أ يات تت لزكلا نول 2

 طيسيلا ةينانويلا يف اهاتعمو )١(

 2 ةدام اهب دارملاو امسالبلا اديس 10



 ىلوالا ةلاقما .رنخ حرش ٠١/آ

 5 0 ا ةيطوطح ةئوانم ةنلص ناويحلاو : تالا ا: كالو. أش. يرتب اطر
 1 ةج تانيطباو اعتم العلا تاقبطلايف الا اذكه نازيمتيالو رخ الا نع دحاولا

 أعم ثاتابنو تاناويح ةميدقلاضرالا تاقبط يف ىتتلي نا هبأر ىلع بيرغلا نم سيلو

 داطخ وهو ناويحلا قبس تابنلانا عزي يذلا ميدقلا بهذملا اذالخ ضعب بناجب اهضعب
 ايالخلا ةريثكلا ةايحالا هيأرىلع تنوكت ةدخاولا ةيلخلا تاذ ءايحالا هذه نمو

 590 ميش وذ لواالا ةيوضعلا ا وعزا: هذيعو "(ةاكنألا - دي

 لكيه "لل تروتجلالا كسلا لوا مدقأ ناف . ةينينجلا ةايحلا راوطا يف ةموثرحلا

 سيل تارقفلا تاوذ مدقاو . هبايح لئاوا يف يلاملا كمسلا ريظن يفو رضغلب يمظع

 ةرضاخحلا يدثلا تاوذ ريظن نما ) ةرييك ماسقا ةثالث ىوس , هلكرط

 تاجرد رئاسل الوصا ىرن لازن ال هبأر ىلع انك اذاو . ةينينملا ةاحلا راوطا لئاوا يف
 ريغلت ل ةدحاولا ةيركلا تاذ ءايحالا ومن ةقيرط نالف اهاندا ىتح ةيوضعلا ةايخلا
 ىلع روثعلا ىجرب ال هنا ”هدنعو . ىلوالا راوطالا يف هيلع تناك انع مويلا اهلاوحا

 يف تلصح يتلا ةميظعلا ةديدشلا تاريغتاو امواخرو اهرغص ةدشل ضرالا يف اهاياقب

 ١7 روهدلا نم ىم ام يف ةعدقلا راجحلا

37 
 انني ند

 000000 0 7 رطل ىنمملا اذهب 6 انا > نم لكه داتسالا ملكت دقو

 000 0 ادا تاك دحوب هنأ هتاحخا نم ربظنو .ادك انو احاضيا
 0000 ا لآ ىدذتتت ءاضعا الو ةاون الو ةلح ةروص الو ال ءاب ال ضيا ىدا

 ااا 01 ل1 حا أألا ةضاخ ا نمويلالا نم ةريثص م ماسقتالاب

 امنع فاتخي يذلا ( لجرالا ةيرذحلا تاناويحلا ) دوبوزيرلا سنج ا

 اهلا لكش ال ةوخر دئاوز ابمسج نم اهجارخاب اهرظنم ريغت شو . ةيسلكلا هتعقوق

 .)١( تروزوبا 0: كوالات تاناويحما ذه نم ويش ةئدقلا راما احا ق اردجإو دق. 1 000

 يع ام يف هليصفت ىلع يتانسو *



 ب ىلوالا ةلاقملا . رثخب حرش

 برحلا هذه نأش نوكي نا كشالف ةبوضعلا ةايحلاب قلعت ام ةهبش الب وه اباخل
 ها ( معلا خيران يف ام عا

 ايه ةيكرملا زيصانملا لزم هلك زتوا عاملا "ىف ناك ءارطإلا زل واب 5

 نمو . ةصاخ توزالاو نيجيسك الاو نيجورديهلاونوب ركلا نم يا ةرضاحلا *ايحالا

 اريثك نكي ذا كيتو رككأ ضفاملا: يأ نجيبك لاو نورركلآ بكر نمضبا م
 تربل ءايحاللا نإ نيلش يح كروزالارثكلا رداغبلا نما دكاو لئلا رار

 نداشلا تانضك كل 2 نيا ا
 دع # دع

 ةدجاو .ةيلخ قباذ نأ ةلظفطب ةياكتناكد دياز لع اضنالا دك قررا

 تانوب رك نم ةصاخو ةيوضعلا ريغ ةداملا ةريمح نم مويلا وه اكناك اه'واذغو
 ملظعالا مسسقلا يف لب ضرالا نم دحاو ناكم ين ثدح مل داوتلا اذه ناو ©” رداشثنا
 ةاللوإ / ةنوكتملا :نوتقلا :قنناك فقنيح ايدئانام 16 ةلعانلا لاسم اي 20207

 لازال هال سالك نركب نايدعيب الدف ةنجلازلا ةيلقل تاز د سا
 مويلا ىتح انضرا يف !دوجوم ةدحاولا ةيلخلا تاذ ءايحالا هذه لثم

 ىتحىريلازي ال امم ريثكب هيبش »يش لب تاب الو ناويح ال اهنا نظي وهو
 اهلعج دقو . امهملا لوحو قشناءاتترالاب و" نيملاعلا نبي ةطسوتملا روصلا نم مهيلا

 وهو . ىلوالا ءايحالا ملاع يأ تسيتوربلا ملاع هايس هيف 26 2 مهضعب

 اذاف . هيف ةيلباقلا هذه دوجو مدعب تابنلاو . ضايقنالل هتيلباقي اهنم ناويحلا فرعي

 ا ح15 انارصق الار ناوح ضنا كا
 كذآ فرح الا ضعلا ف ضقب لف كاش ناوطا سس فاح ا

 0 ةصاخلاةهل ام ضيا ةريثكلا "ايالخلا تاذ تاب كلا نمو. نيملاعلا لاصا هل

 ا ل اهرابتعا ةعم مصب ال ثري سرا تاذ 0 4 20( !
 تناك ابرف ةيةطيمملا لياوسلا دإوو فرصتلا ةصاخشل "ىلا طاخملا نم عون ةقلعلا ىمس ام يف ىلوالا ةروصلاو

 200 مساي ةفورعملا ةقلعلا نه نم ىلوالا تايركلا



 ىلوالا ةلاقما .رئخب حرش ١ ٠

 كلذ نا آلا ءويلا يناذلا داوتلا ثودح دي 2: ال تاناحتمالا تن عدا ناو م ل

 هيضتقب ام يف ريغتل مويلا مثودح مدع ناك اعرو . تم ًاعنتمم ةلأسملا لد لمج ال

 01 18 الطنال 7 لقرالا فاق + ضرالا نوكك لوا يف *هف ثناك يتلا لاوحالا نم
 00 اوال الرألا تولخل ةسان زك ١ ”ابضتب ناك از اثدخ ةئلتخ :

 م عانتمالا وا تبا د يف ضارتفالا اذه ف سيلو ةرضالل انتقو

 8 قئاوعلا هةنلف لغ ىَرَم نا دب الما يفمدقلا را رارمتس | نال ضيا 2

 نيذلا نييعيبطلا نم ريثكو . مويلا ىتح لصحي لازي ال ين ذلا دلوتلا نا يدنعو
 00 11 اللد دقكي وراد بعدم روبط دن ةلاسملا هذه نرد لع اوقلمت

 تللذ حضوأو لالا 37 ا ع 3 كار 5 2غ .٠ ةثااثا لانو

 نيداضتم نيب زح دوجو تءدقم يف رك ذ نا دعب لاق نوراد بهذه ايدتهم الج
 : هصن ام - نويعيبطلاو ةعيبطلا قوف ام باحصا اهو ةلأسملا هذه يف

 00 ال اذألا ةنرحم تناكو لوألا ةرما يف نارا نادح كداخال هنا و

 لاجم نييبعيبطلا ىلع قاض ادلع مهعسواو ًالقع ءاماعلا كذا عرذ هعم رصقي ام ةصقان
 « اهي رخسي ةصقان تانبب ىلع اونا ىتح ناهربلا

 ةيجولوتنلابلا نييعيبطلا تادنئس» ترثك ذا لاحلا تيلقنا دف مويلا اماو

 ام لواو . ةيجولورربءالاو ةجولوي زيفلاو ةيحب رشتلاو ةيتابنلاو ةيفارغملاو ةيجولويجلاو
 4 انا كادللا اودتاتشا ةنوكردي اوك ملام قئاقحرمل تدب و نوراد باتك رب

 ةداق 000 يللا ف اعلا نكن نيذلا ةعيبطلا قوف ام باحصا مهموصخ ىلع

 اهماكرا تعزعزب ” يلا مهماماكحتسا نمص مثورضحو مهباقعا ىلع مودرو 2-1

 « ناهربلاو سانقلا تامدصب

 ملا خيرات يف ميظع نأش اهل نوكيس ناوع بنرح مويلا هني ةماقلا بركلاو 1
 معلا ىعسي يلا لئاسملا مظعاو ال تفك 1 كلل الا فسم يافا تح نافك



 :.-ظ يع - ىذه ا: تتش انحش ننس 15ج تربح

 ا يوسنوا جم

 ١١ ىلوالا ةلاقملا.رخب حرش

 ملع هيلع رودي يذلا روحا مويلا يه يتلا يتاذلا دلوتلا ةلاس الا[ دا ا
 ىوقل ةيضيبط ةحيتن, ىه امنا ءاحالا نورا نآ نيس نإ كن سا ا ا للا

 ةيفاخ هنم انيلع فخم لو يوضعلا ملاعلا هنمضت ام لك ىلع نوراد بعذمب انرهظ ةيعيبط

 نم اهتيمج ةتلومرابكرت اهرثكأ ١ جعج ,تانابتلاو تاناويسا ناد ولا وت

 ينينجلا اهني وكت نم ملعب اكطقف ةيرككآ يأ ىلوالا ةيوضعلا ةروصلا
 ايندلا ءايحالا يف هبايلعلا ءايحالا يف يناذلا دلوتلا نع انينغتسا كلذ ررقت اذاو

 اوناكد قلو . كلذ ريغ حصي الو . أضيا اهنم ظسب أ وه ام يف وا ىلوالا ةيرركلا يف يأ
 بايذلاكت اتابن وا تناك تاناويح ةئيندلا ءايحالا ىلع يناذلا دلوتلا نوقلطي قباسلا يف

 ةطساو, اوأر ال كلذ نع اودع مهنككو . اهلصا ةفرعم رذعتل اهريغو ناديدلاو
 د ميئارج وا تاضيب نم اهلصا ةرو دلا اال 2

 ىندا اضيا ربب اوفرعو . ابلاغ مئارجلا هذه اهب نوكتت يتلا قرطلا "رس ىلع مب اوعلطا
 اينالل !انكه تيمسو . ةضئق تاناويح .ةايسملاواطتقف ةدساو 1 د

 تنشتك ١ ايرو . ةي وضعلا عيقانملا يف ةميظع ةعرسب ىمانثت اعومج بوكسوركلاب ىرت
 .هتيتاذ مدعو اهروبظ ةيتاذ ىلع نييعيبطلانييديدش لادج صح عا تاناويملاهذه

 ل سل را مولعلا ةيعمج يف هوحراطتو سيسنرقلا ءاءاعضعب هراث |ىتح اليلق رقي و

 ٍذئنيح مزاللايناحتمالا ليلدلا نال انل يتلا لئاسولاب رسنتم ريغ ةيضقلا هذه يف تبلازا

 ريغ اًتاذ ادارى والا تاب ركا كلوت ةفينطلا ف ةساخلا لاخلا تماد اميرات

 .ميئارجلان م اهريغو”املاو ءاوملادي رجت دعب لاوحالا هذه داجبا نكمي الف يغني اك ةفورعم
 اهرودص عم منت: ثيحب بيكرتلا نم وه ءانب تاذ اهنطاسب ةدش عماهسفن ةي ركن اىلع

 ليدخل نوياعك وج واب رحم ملعلا يف ربتعي تدك اهروع لب ..ااساو دال
 انما جرب الف قياس وع ىحتم قب ككأ تناك اهروااسآو داحلا اللا

 يبا اثيدح ةفشتكملا روصلا نم اهلبق ام يف ثحبي نا مزاي لب ةايلا لصا ىلع فوقولا

 داكي طاخت يه وا ةيملا ةريغصلا تالصب وحلا نم عون يهيتلاو دعب ةب ركل ةجرد غلبت مل
 ل كش ال نر



 ىلوالا ةلاقملا .رنخب حرش 1

 ىتح يبوضعلا مبا نبأ |ننيعاب موي لك هارنإيذا | مالا ان برس نا ان

 هأ « ةضيسلا وأ ةدحاو 58 8 10 00 الك زيك الا

 عيباسا وا مايا وا تاعاس عضب يف ميو ليوط تقو هل يضنقي ال ةضيبلاب وفلاف

 00 و لات ةيركسو كم دج ةريقص ةموو ةلصوخ ةضيلاو ياا

 )00 |يردلا ةلصولةاون اضيا فلور لكلا اذهو .ةاوتنموةجزاةدامنمضت فافش

 نع فلتخ ريطلاو ةجاحدلا ةضيب ناف ةجاجدلا ةضيب ىلأ مب ملا قبسي الو . ةضيلا يش

 م لغم مع اهب طيحي ةجاجدلا ةضيب 00 يدثا 0 اهطالو تايفنلا نئاس

 0000 11| تاوذ ةضيب اماو . ديدج ناويح نيوكتل مزاي امن لك يل ةرشق مث لالز

 مسج لكف هيلعو ٠ مالا ندب نم رواج ا حارا ل اك كلذ نم *يش اهف

 3 ةداملا ماسقناب طينب اهف هوو . ةضيب نم هوأشنم اناويح وا ناك اًنابن ىوضع

 ا 1 جو ةنج تاركا ىمسن ة هب وضع رهاوج ىلا حملا لوحتيف . حملا اهنمضتي يلا

 . ةديدج تايرك ةفاضاب يملا مسجلا نوكتو ةنكمملا روصلا عيمج ىلا لوحتتو ىمانن
 . ماسقتالاب تايركلا يمانت ىلا مجار هلك ل معلاف

 .ةنجالا نوكتلع يا ادني يرعمألا لع صن اصخ نم ةلايلا 0 نال

 .ادوصلا طسأ 6 .ر. اهوأشنم ةيوضعلا ماسجالا عج نا طتق نانا الع نك املو
 يق اع طيس اماسقتا ةيركلا هذه ماسقناب نيثاك- اهومن ناو . ةيركلآ يا ةفورعملا

 وه ام سفن ىلع راج مراودا لك يف هبقارنو ”هارن يذلا يدرفلا وعلا اذهو . هرهاظ
 |0000 ال يف ةئوا تابرك نم نككلل يوشملا ماعلا لكوم دلع راج
 لوزا راك وه ف نينلا نم

 ةيوضعلا ةروصلا لصا يا  ىلوالا ت اكلنا يه دع نفاد نا انيلع تف

 ما ايعيبط ايتاذ تداوأ  ةايحلا ةمسن اهف عن قلاخلا نا نوراد لوقب يلا ىلوالا

 نورادبهذم ين صقن دحلا اذه دنع فوقولا نا ىلع وعلا سيماو" تعدواو تقلخ

 روهدلا رمم ىلع ةيلاوتم تاره هراركت منع عنام الف ةرم مص اذا ةروصلا قلخ نال



1 
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 ١ ١ ىلوالا ةلاقملا . رت حرش

 هيف ال ىنمم ال ذا قلخلا بهذم يا ميدتلا بهذملا عم قفتث ال ءايشالا هذبف
 اهاتعش نوراد بهذم ىلع اماو . توهاللا لعب تثبع اعرو اضيا هل ةيفانم يم لب

 زوالا اذال معن نا انيلع ليحتسي هنودب و هتحص ىلع ةلدالا 0 نع يو حضاو

 ةدئاو اضل هند فاوظخلا ىاناك كالو عكر عباصا نيب ةاشغ هل موعي ال يذلا
 هذه اذالو . ةباقملا ع رشت نم معي اكءايحالا نيب هباشتلا اذه اذالو. نال طل

 نروكي نا ىضتقا امل اهالعا ىلا اهاندا نم أي رهوج اًطابترا ضعبب اهضعب ةطبترم
 كلذ اهني
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 هتراسج مدعل كو ناك ارو خاو لصا ءامحالا رصح م وزاد: نا ملع

 |0000 0 عسيناويلل املا فا لفل

 رخآ يف لاق لب اًنيلكك لذ نع تمصي مل هنا ريغ . تابنلا كلذكو . جوز لصا لك
 اسجل واب :داهنعالا حلا ةزووضلااب وضاقت حزنك اهريغ ساو ةسساشلا ا ا
 ريع © ناوذلا 0 تاننلا 0 نيملاعلا نيب يرهوج لصاف ال ناو » « دحاو اهلصا

 ءامحالا نأ يل ربغ ب ايف ىر 1 يا مغًاضيأ لوش ثىح ةسفن لع 0 سرح 42

 ةاملاةمسن اهمف قلاخلا خفن ةيلوا ةدحاو َه هروص ند اهعيمج ضرالا ةيزه لع تى تشاع يلا

 0 ل نسبا

 باوزااهتعلا 7 ةمارتسم ىلحت مل اذحار انعاش اذ اانا. 3مم 2 مجرتم نرب

 ريسفتل كلذ دعب يعادلا امو ءايحالا ميمج ىلع قلخلا اذه قالطا نم مناملا اف ةيلصا

 وأ ةرم قلاخلا لعفلا لوصح توا اع نرايس هنال يعيبط لويس ىلع اهروهبظ
 نا اللا انل ل 3 يعيبطلا سومانلا ماقم ةزجعملا ةماقا ةرع وأو 0ك 0 : تاره

 قتشي يوضعلا لاعلا لعجتو هرخآ ىتح نوراد هعضو يذلا لساستلا بهذ عسوتن

 غوسي فيك » نرب لاق . ةضبيبلا وا ةبركلأ نم اًددج ةطيبسب ةيلصا ةدحاو ةروص نم



 ىلوالا هلاقملا .رخي 0 اا

 ةينينحلا ةايلطلا: يف ةثرولا لعف نا ملعاو 011 ةانقلا يف ةيدودلا دئاوزلاو يلا

 000 لآ لق اقوتش ا متايج نوم لواالا راودالا يف نينمللا' يف ناذ.: اهاونش فا هنمرظأ

 نيارشلاو . ال ةنر ال يلا ايندلا رقفل لأ تاؤؤ:| مم مدح ىلا عايسالا باي ةقنع نم

 نيوكتلا اذه ريغتي مث ريصي نأ عمزم متل يرتشتتلا ناكليعل يطال لع نكست

 عوقب يتلا ةخاشنلا الا 2 كلا ىدنلا تاوؤ,لغا يف ابسفن ا هاوس ىلا لوح و

 نيب وه يذلا ريزوديباللا يف سفنتلاو . اهنم رثك | ةككرمو ةيمان اهنككو كسلا اهم
 نا احضاو هيف ىربو . اعم نيتئرلاو غادصالاب مئاق ني رككلا فانا رمقملا» كيشلا

 ًادبمو . تلا ىلإ ةحوتفمو اًدج ةريثك زجاوحب ةلوصفم ةخافن ىوس تسيل ةّئزل
 لوا يف ضعب عم اهضعب هباشتت ةفلثخلا تاناويحلا ميم نراف دحاو ينينملا نيوكتلا
 ع تاب رباب ريبشلا لاق : ةيلوا ةدحاو ةروص نم ابعيمج ادن ةينينملا ةايحلا تاحرد

 000 0111 ةيج نم الا قرف, اهي سلو اطوا يف هياشنت ( ةدعابتملا ناويحلا
 3 . 7 5 3 ا
 را اكبلا اكللذ نم رثك ١ ىربو . ةايحلا روبط لوا ىتح قبت دق ةهماشملا هذه نا

 ةيللا سيل هنود يتلا تاناويخلا تاجردب مومن يف رع ناسن الار ثلا تاوذ ىلعا نينج

 اماضيا لوقي نوراد موصخ نم وهو زيساغاو . أضيا ةقباساا وا ةيروفحالا لب طف

 ا 0 ل رودصلا يعابترا تناك اهم اهروضو ةرضاخلا تاناويملا

 )» ةبروذحالا

 هي 111 مضعأ نم اهدعي وهو ةب ةيرثالا ا ملَع 1 هوا 7 قلطي 1 نأ 5

 نع ةئاغلا الا ىل ايجولولتلا م اعد ضاقتنا اهيف 9 قلخا تهدد هي ضقغند 5 وراح انهذم

 اهبسو ٠ عاون 000 ولخ الو ا ر.اغم مث نموا 1 نوكي دقو عفان : ريغ وه أ ءاضعالا نه

 000 0000011 نإ تكي وهو ٠ ريغتف ةايحما لاوحا قريعتل ابلاغ اهيلا ةداتمتا ماعلا اطاعتسا مدع
 ريثكل ةيرثالا ةغحالإو راجلا قمع يفو ضرالا تحب مقل ينلا تان اويحللو ةيلحما تاناويحلل ةيرثالا نوييعلا
 نرد ةهلصا بايذلا نا عم ةمحالا مدع كلذل ىممملاو ريطي ال يذلا بابذلا عاونا ضعبلو رويطلا نم

 ةعدعلا كايسالاو ٍ تايم تكا نم رتنلا تاوذب ةا ةعل راطأ فار اطالأ دقفو ٠ ةغجا تاذ دادجا

 ةريثك هيف كلذ ةلئماف تابنلا ملاع امأو ٠ رويطلا يف يرثالا يبذلا وتنلاو فناعزلا



 ٠٠١ ىلوالا ةلاقملا .رئخي حرش

 . ةديدجلا روصلا ترثك ىتح موب نع اموي دعابتت تذخأو لوالا اهبلصا لوح نم
 اهمسيو ةفائخلا سانجالا نيكو نطو عزوتل تافص تاذ نذا 0

 قتلت ال ىلوالا لوصالا هذهو - ةمدقتملا لوصالا وأ "7 ةيئانالا روصلا - زيساغا

 ( واق وذ قاوخلا) هيجل ورك روز الك ويت واق ك3 م
 اهريغو ريزوديبلاللاو

3 
 تن

 هبهذمل ةئطخت ةيحلا روصلا نم ريثك ءاقثرا مدعىرب نمىع اضن نوراد در دقو
 نكت دقو اه ةدئان ل .ةثوروم فاضح دق هلاع لب ناويلا لم ارك نأ 00
 يف اهناذ ًالثم ") ةطاقرتلا لجرك هنع ثوروملا نع ثراولا لاوحأ فالثخال ةرضم

 امزال ءاشفلا اذه لثم ناك يتلا اهدادجاك موعت ال اهنال عباصالا نيب ءاشغلا نع ىنغ
 را ةرعاض يأ ةيرتا ءاضعأ نينلو تنابتلاو ناويطلا ين دس هك ل

 نمو . ةفورعم نكت مف ايتاغ اماو بي رتتل الا عباس اهم من نكي 1و . وتلا هكا
 يللا بايذلا عاوناو رويطلا ةحنحاو 2 فر تاناول ةيرثالا نويعلا ءاطلا 0

 تايللا نالعَسْلا نافر ماو ضوحلاو "7. يدثلا تاوذ روكذ يف د ءانثالاو رح
 مطاوقلا 0 راك < يف اهرثا هيل قا هنوحلا هاف ىلا نانسالاو

 2 ريخالا اك رويطلا يي ة ةررثالا نا : لوجعلل يولعلا كفؤلا 2 ةيرثالا

 تاوذ ةفئاط نم ةريثك اياب اضيا هيف ناسنالاو . عاونالا ةبارقو ةثارولا ةلثما عا
 ”هذشتك يذلا نيكَفلا نيب ام ملفعو .صعصعلا لفك. ال ةدئاق الو ايم رح ىدلا د

 ةعمزملا روصلاب اميمست بوصالاو )١(

 ءاملا جراخ ضرالا ع شيعي 0 نم عون 2غ(

 كلذو بناج لكنه ةثالث لجر يف ةيرثا ء ءادتا ةتس ليبقلا اذه نم درعا هلع ا 000

 عاونالا ةيارقو ةثارول ل١ ةدا مظعا نم يرظن ف



 ىلوالا ةلاقملا .رئخب حرش ١

 ةتباثلا روصلا هذه 8 ليبقلا اذه نم يناشلا ليجتاب هوفاو مهنا الوا كلذ لجال

 00 ناويطا تاقط: قدا ف يأ رتنلا تاجيدع يف لآ” امل درا البلك ةزيتتملا وا
 ” ١ دك ردك اهىفاالا ا 1 1 ربت 0 ناقل انو ا رها تادذ
 :راك يذلا 27 يوارويلا رودلا يف هيلع تناك اع تريغت اماق اهماف اهنم بارجلا
 ا 7 ةيوضملا روصلا نا لل اعضو ىلا ةدعاتلا بسحم و . هيف اهرؤيط
 ا 3 كلذ سيبو. لعا تناك امك اريغت دشاو ةايحلا لس يف ىتدأ تناك
 ةيجراخلا اهتايح لاوحا ريغت مدعو . ةهج نم ريثأتلا لوبقو بيكرتلا ثيح نم اهطاس
 عم اهاعفنا ةدشو اهييكرت طالثخا *هببسف ةيلاعلا روصلا ني اماو . ىرخا ةهج نم
 اًءدج ةريغتم اباعج امن ةيجراخلا اهتايح لاوحأ ريغت

3 
 تن عد

 ا 1 دو ادعي ءاحألا ظبري يذلا ظبارلا كاردال الثمنوراد برص دقو
 عاونالا يه ةسباي ناصغاو . ةيقابلا عاونالا ع ةعربتماءارصخ نافعا تاذا ةرجشك

 0000| 00 اهريض ضقت حالا م "ل مالا 2 رامعتلا 3 ةضرقمللا
 .ريغتل نأ نم احل دب ال ةيمان عاونالا قبت يكف ٠ ضيا اهرواج اع رضن ىتح كلذك

 تبثي الريغتي ال عون 1ك : لا لصالا نم ةب ويح دشأ وب و نءابث لكو

 هلل سا لام الك ىا نناوكتلا ينادهملا بيرق سنجلا ناك الك و دوعي ال لاز اذاو
 الل 7 1111 دفا ناك ىا:.اعاونارثك ١ ناك نكت ىتح ةيجولويجلا زاوذالا:يف

 00000 0| فورم وع اك هقدقت ام * يك ةماما تنك الل ”هناف'انرود' يف ام ءانحالا

 تبعشت مث ضعب ىلا اهضعب برقا ةرباغلا روهدلا يف ةيحلا روصلا تناكو. ''" ةديدملا

 ريشابطلا نم عون كل د لا 0 ا 2. مد د وانا 5 نيب اروي لابج ىلا ةبسن 0

 ةيوناثلا ضرالا تاقبط نم ةقبط وهو كيلا ضيبب هبشا !دِج ةريغص تابيبح نم فلدوم

 ضييالا لجرلا راف ن نأ - وهو ةيكح ةلكا لم مهتغ ١ يف مدنع نوياصالا ايلارتسوأ ن دة 0
 ماما ضرقنيس ةسفن يرواملا اذكه انسخرس لتق ةلافيرطإو انبابذ درط دق ةبايذ نا ا انراف درط دق
 كا لكلا
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 545 ىلوالا ةلاقملا. رت حرش

 عولط دعب هلا مناكم نم جرخي ال وهو هلسن ىلا ًهنم هني ١ كب لس ايا لا

 اجلا وحصل ايداع نطو ا كاانألا ىف طاع رك عا ةدش ذانككاو نشكل

 نكسر كسلا يدار معقب يب امال ذم :قارياعلا. رن اذاو . حيرلا نم هيقت

 عم 0000 رعيبطلا باختتالا ىلع دهاش كلذف . حابرلا ةيراتابا د كد

 ءاضعألا لافتا مدع

 2 .ذذع

 ”لةترالا ىلا يدوي اال ىيطلا: بانستالا نازي جريش تك لش

 ةقيقح اليعوضعلا ملاعلا يف اليلق وأ اريثك ءاقترالا نا ىلع. ابلاغ هيلا ىدا ناو اناد

 لاما ناف نوراد بهذم ىلع ءيشلا ىلا رظن اذا كلذ ىلا ”هابتنالا مزلي و.ةحضاو هل

 نب وكتلا ناف . اهريخ يف بساني-ال دق ناكملاو نامزلا نم ةمراسم فور
 بادهالا وو كرد اواي الت نوكي ةايسم شومر الاس ا
 نايودو افا الفلام رم الو ا را دل رتبقت هذه ةلاملاو ملثم يف لعجم يعيبطلا

 اذطو . ةعزانتملا ءامحالا ماحدزا 0 وا يل توق لك ف نوكيا بايقالا

 ضعلل ضرع لق كا 2 رخآلا ضعللا ءاةثراو عاو اللا صعب فوقو ناك يملا

 .ريغتم ريغ اتباُث بيف هتايحلاوحا ةطاسب ةدشل ةعزانم لك نع لزعمب نوكي نا عاونالا

 ناهز كيف 0 00 ةجرد ىلع ةفقاو لزب ل ىلا ةئين دلا ةوخرلا تانا ريب

 اهم ة ةس رق روص 5 انررا 0 اليلق يلا رجعت مام اهزراعادكهو 050

 ىلا ةئيطبلا رد كابالا 0 اطوصا قد 1و اعب ١) رسس لا م هدوح وم

 يبا نم ةدعام تناك 211 ل ارزولطم .انحأو اتيت يضلل ادا

 سيماو“ ىضتقم ىلع ومنتو اضيا دلوتت ةيلوا ةديدج روص لازت ال هناو . بكرملا ىلا
 ةعيبطلا يف وهلا

 ديب 3 د

 يف دج ةئيند ةلح يفو لماكر روصلا نم رشد 1 اذا هل مدقت مم

 فعضصب نوراد بهذم 6 دقو ىعيبطلا تاحتالا عر ىلع ةيجولويحلار اودالا ىذم



 لك يف لاكلا وحن: كب ( هلا رفيق ةاياجلا اذه ما ودو درغلا قفاإلا 0

 ةياغلا هذه ”هنع لصحم الف ايظع ليكتلاو هك ءاطلنس ناكارعم ”ةناف - 0

 ولو هنارقا ىلع ىوقي ىت>حىنعملا ليلق ولو زايتما درفلا يف نوكي نا فكي دق هنال ٠ اعاد

 000000 | اد اناحأ زاتمالا نركب كقو ٠١ تاعصلا يقاب يف اهم فعضا ناك
 ا انا تلا كاربت بحاطي ءايقترالاف هيلعو ٠ .توقلا دتف نيح يف ةيفاعلاو دقلا

 ناف يللالا رسالا بدلا ين اك لوؤملا يف عقوو درفلا رقبتت ابرف . ابوجوو اعاد
 ةرضاحلا هتلاح ىلا ع كلو وفا هنم رولا ناك يذلا قوكلا تَد هلضا

 ةينطبلاناديدلا ةكلدكو ل امو توقلاو كلما فو ضرالا حءطس يف تاريغتل

 اهم اضعا ضعإ ا انكر ابك لك | جراخلا يف اًقباس تناك دود نم اهلصا ناف

 000001 وراح ) ديني رسلاو . تطخفاف ةصيمضملا ةانقلا يف اهتشيعم سنج ريغتل

 |0000 دا نفوق نأ ىرش ًالقس ككل ةيلكساقوت "ا كك
 ةلاكلا يف هل ةعفانلا ةعقوتلا نال . ىعيبطلا باختنالا ةجيتن كلذو . ىرخا تاناويح

 0 1 دال ةلتخ هدي زت ذأ عرض ابرز ةيناثلا ف ةعقنت ال لؤالا
 د و

 اديور ادي ور دقفي ةدئاف هيف دوعي ال ًءزِح

 0011 روما نم 1

 نأ ةذنغ كلذ ببسو . هيحانح يف صقتل ربطي 0 انه لعملا بلاغ نا نوراد لاق

 د وخلو كبف 2 يف عيقلي و ميرلا هقوسي ناربطلا ىلع ارداق 'هنم ناك ام

 اذدكوا نامابلا  نيوكنلا ادبم يبس ام ةجتن اما هيار 0 ماسجالا تافص عيمجت ٠ لاعفنالاو لءفلا
 رشالكا يركفلا ادينئوشي ام ةعتث اماو ٠ 0 يلا مسجل يداملا لوالا بيكرثلا لع فقوغم يتاذ ادبملا
 ريغ دجوي الو ٠ هايذالا هذه نع لصامما ةقب اطأا لعفو جراخ نم يتلا ايشالا لعف لدابت نع لصاحلا

 ةقباطملاو ٠ باخت الا لعف ىلع هب لدب ام نسح ١ يه ةقبأطملا ةظنل نا لكه ىرب و ٠ نيوكتلل نيلماعلا نبذه

 نابتخالاو م ملعن اناف ٠ دالوالا ىلا اهادعتت ةينانلإو نيدل ولا مزلت ىلوالا ٠ ةيدعتمو ةمزال نيعون ىلع هدنع

 ةردووز ايما نبحو - .مهيفاالا رثدوي الو دالوالا ماسجا ف !ًدج زثذوي نيدلاولا يف توقلا فالتخا نا

 لعفلا نم جراخ نم يلا ءايشالا نيبو اهنيب أمل !ًرظن ةيحلا ماسجالا لكف ةيلعو ٠ يقع هنالعج ةئاذغ

 اهدالوا يف ةراتو اهيف ةرات اتجنن ربظت دق ةيئاذ+ ثاريغت اهيف لصحي لدا, لا



 ئ
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 اهتحنجا ماعنلا 00 رزطصلا ك0 امف ةديدش اهناف ةيثحولا فالخب اهلاعتسا

 تلا ذلو نتينينلا ع قع ف ىف درالا تح اكاد ٍممايقل ريلاو .ريطت ال اهمال ا

 رثثكا كد ريغو هيف 0 اه

 د

 ورغج اريثك اهريتعي يتلا ةايحلل ةيجراخلا لاوحالا ريثأتب ضيا نوراد فرتعي و
 ” ا للا هايملاو ةسبايلا ماسقأو ءذانر ونلاو توتلاو ةبرتلاو ملقالك 0

 حطس ىلع ةمئادلا اهتارعغتو ةيجراخلا ءايشالا ريثأت ناف٠ يعيبطلا باختنالا نود اباعج
 هنا ءاملعلا نم ريثك نظ ىتح ٠ !ًدج مبهم كلذ لك( ماودلا ىلع يغتملا ) ضرالا

 . ءاقثرالا نم هيف لصح امو ”يجلا ملاعلا يف ةمئادلا ت 8 ء ليلعتلل ”هدحو يفكي
 ترقلا ىلع اهو نافل ل: سلا سا ةلق عم لعن نحنف
 لاذ ب لا ترد 0 مرو و+ ةداع ايف ميقث يل مام ا
 نأ نوراد ىار لع يضل كاس قابس ىلا ةيجراتلا لاوس الا ع

 اهتايح لاوحالو اهم ةطيحلا ةيجراخلا ءايشالل ءايحالا يف  ةياكلا ةقباطملا رسفت
 يعيبطلا باختتالا ةجيتن الا نوكي ال ةيلكلا ةقباطملا هذه لثف ٠ خلا اهتاجاينحالو
 ءاضعالا لامتساو ةيجراخلا ةأحلا لاوحلك لماوعلا قاب امآو ٠ رك الا لماحلا .* 20

 كاس دك 6 لد كلذ ريغ الا صتلاو ةثارولاو يسال ومللاو ةداعلاو ةمدعو

 تاس دا ةدع ا را ائيلع ليحتسي لب بعصيل هنا
 ًانلاغ انا نوراد نظيو. ةكرشلا ابلمع نب 32 ةرد أصلا ةلطلتحلا مئاتتلا نم 1 ةديدعلا

 اذ كلذ قم هل ا تاو أمجوع ها ىالا زيك يلا يمال ع ثيل

 لوصح فدودو ل اعمل الف تناك اهم هنأ 0 اونلا هله دوجوإ دك نار

 نَظ 0 3 يعيبطلا باختتالا ةطساو در هال ةقفاوملا ةذيفاما || تارعغتلا قيس عمج

 طلبات الا ساو لمع ل يرام لاسانا ميزي توراد بعدل نمت دحا لكم ١ (1دوإ

 : 0 نيذه ا ةونتن ىو هدنع ةقباطملا 5 بيف 00 لعفي 3 ند 0 كلذ نأ ا

1 



 ىلوالا ةلاقملا . ريم حرش 0
 ةداعلا و قووررشلا قا مع ل 1211017 مال نأ مادقتربت

 نع ليلعتلا يف هنع فاتخيف نوراد م ةنلاعلا راعشالا ىلإ لواط اهرطضت ينل

 ا اهمم 8 را ارق كاكا هانا فاح ب ةملس

 ةلاخلا 0 ( ىلا مججلا يف ةيساتم“ ها هن 0 ءانب )كنذك ا

 مدلل رهو نودب لقا وأ ا 0

 000 00 ا راسل لك رب تنام ديدش سبب لصحب ىتح اهءايح لاوحا
 ىلع لوصحلا نيبو اهنيب لوجم رصق اهقنع يف يتلا ةريغصلا تافارزلا لك كيش 0

 000 ا 1 | ىلا اهلست ويف كلذ لقتتاو قانعالا ةليبوطلا ةرييكلا تيقبو, ٠ ابنوق

 الاوط تيشبو اهراصق كتاش ليورالا ةرملا يف اهماضصأ م اهماصأ ىتح اذكه

 لايجالاو ةليوطلا راودالا يف اهب غلب ىتح اهف نا يل ا 00
 ةديدش وق ةدعاسع 7 تدل تلا 0 نإ معبد مويلا هيلع يم ام ىلا ةديدعلا

 ا | ةيس 0 جا ءاذعا نإردب داري و كرتشملاروعلا ح نوراد ابضسن

 000000 الا راسى هل بسام اضياريغت هقفارأ وضع ريغت ول ثيحم ريغنت

 نراتريصق الجر راقنملا ريصقلا ماما ناو٠ قنعلا لوط عم نوكي ماوقلا لوط نا
 راثلا ةذبلا بالكلا راو ٠ ءايص ةداع يف قرز اهتويع ىتلا طاطقلا ناو٠.اضيا

 هلا ةصقان اهنانسا
 نوراد نا ا نظي نا ىغشإ ال هنأ لع» كر ل يقاب كلذ ىلع سقو

 0000 000 د0 دغلاب لب الك . كرمال اهركذي ىلا بابسالا ريثأت ركب
 ميه ةروكنملا تايسالاو:لزوالا ماقملا ف دع يذلا بانيتنالا تاج عيفر اقم 2

 هدد او جديد امك ىلا ةلثمالا نمو * ةرور مَضصَلاَو ل ةداعلا مدعت

 طبلا يلجر ماظع تناك اهلجالف . ةثداملا تاربغتلا سا يف ةميقلا نم ةدنع نادال

 باح يلا ىززعملاو رقبلا كاذكو ٠ يربلا طبا| نم فعضا 2 ىوقا يبهالا
 موزا ةلقل ةيخترع اناا ةلجلا هيلو طا ريك او ريك ريش امال نأ اعاد



 ةبو ىلوالا ةلاقملا .رثخم حرش

 بلاصتلاب امإ اهتبثي مث ام ةياغل ةقفاوملا تافصلا ضعب اهمف نوكي ينلا دارفالا هباختتاب
 تاريغتلا عمجت اهماف اضيا ةعيبطلا لعفت ذك: ةدالولا دعينا زار اكل رامإو

 نانست الا ليضع ني نظفوا قاتلا اها حتللا, أ لحل نكت لن" ايكو ل
 ةبسنلاب نمز يف مني ”هلمع ناك كل ذلو ء ”يثلاب لع نع لمعب ناسنالا نا وه ةعيبطلاو

 لوقيو . ريثكب كلذ نوم لوطا نامز اهحاجنل مزايف ةعيبطلا اماو ريصق 5 ةعيبطلا ىلا

 4 باختتالا يف كلذ لثم لع لصحم ناسنالا ناك اذا هنا 2
 ناسنالا لعفي ام امتحلصمل بختتت ال يتلا ايلف الا" "اذع نوكيا ناك
 الل اهنا كلذل "نم تعا ةرقو رثكا ةقابلب لقتل يتلاو هسنن بختتملا ةحلصمل لب

 نقد هيج تناك ناو ةنكم ةاينلالا نا تلربتتلا لقا نر عة ل رقت
 اهئادغا ةدراطم نمتاناويحلاضعب قت ينلا ناولالا تتاكمشلا ذليل شال ةلاو

 نوكك يلا ةضيبلا ةرشق هب قشن يذلا صخرلا ريطلا راغص راقنم سأر ناكو . اهل
 رشفلا تح بايدلا لع تتم وا ناجشالا قات ىدلا كشملا تا دوو ا

 كيلا ارطو“ا تتسم نسل كلذ هال هناسشلو ةيدر راسو د
 1 اهحالسو داحلا حراوجلا رصبو .ودعلا ةعب رسلا ىزعملا مكاوق تناك نيع

 ام ل 0 ضيا هلو

 0 مالكلا ين ركَذ لاثملا اذهو ةيلاعلا راجشالا نينافا ىعرت ينلا ةفارزلا قنع لوط
 بهذم نيب هيف قرفلا هجو نين نا نم انل افا 00 ذاو. 00

 وذ لكه يلر لقت لوهو نسف اينو تان ال1 لع لصقل نركادلا عزام ىف دار سم اع نا نا
 لوانتب لب طتف روكذلا لع رصنقي الو نوراد يار ىلع اهنم مذعا يه يلا ةيحما ماسجالا رييغت يف ةيمثا

 لكف دنع 0 كيدلا فرعو زير اينإو ليلا نرفواررتلا ببحو دسالا ةرئكف اضيا ا
 ارفلا .عاوناو قودطلا ضعب رك ذ قل هلا ناولالا كلذك سول قالا يع دلس ا

 0ك 1 يا ) وهو تانصلا هذه لثم ان واح اهم ناك ام ىلضتي تانالإ نال“ ضيا ةليحلا

 ضيا دك ثويو ثانالا ىلع لوصحلل ديرغتلا ةداجا يف عزانت ةنسحما تاوصالا تاذ رومطلا نيب ز 2
 ةيرهوجا هئاقئثرا بابسا دحا ةثاوا ناك لا ف اريبك ةيلع لوعم لوقعملا ب بازقاإلا ذه نا
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 دطنا) اجو اذا مدح ا ناك اهنم اف ةاو اددع مهكالتمال مهما . لاف تيل يوذ نم

 عيطقلا لك هب نسحب ىتح وب يتعيو هيب رب ةنسح تافص ضعبب اريمم عيطقلا دارفا

 ثيحب ةياهالا مهتاناويح نيسحت ىلا ارتاكتا لها لصوت انقر اندر اباد

 .اط نورق واج رادو ةنزحن ناقيسو منج ْض نطب تاذ ميذلل ةراتحملا مهرقب تراص

 كودو فوصلل ماو مد 3 لئملل مهدنع ىمسيو مشلاو و (نيماجال ) ريزنخ ّ راصو

 .قابسلل ىرخاو . ةروصلا نسل ليخو . رظنملا نسحل مامحو . لاتقلل « جدلب » كالكو

 .هنم ةدلوملا لصالا 55 قوفت برعلا ليخو مهليخ دايج ن نم ةدلوملا ةريخالا هذهو

 ىلا يعانصلا نيسحتلا ةطساوب رضخلاو رامنالاو راهزالا ةيب رب يف ناسنالا لصوت دقو

 525077 ٍساقو سباب يربلا ولصا يف وه يذلا رول ار مات
 00000 0| .ايالا ءاعلاة جت ؛ةذيدللا نامثالا لكو ٠ :فورعملا احل اكل
 نرقيف 00 يعانصلا باختتالا يكب ال دقو ٠نينسا| نم ةليوط ةدم ىلع اباضفال

 نلعب ريغ يف ةنسحلا تافصلا لك يف عماج عرف ىلع لوصحلا عورفلا نيب بلاصتلاب

 كلذ نم ا دج برغأ مات يطعي دق ”هناف يغبني اك هب ينتعا اذا هدحو باختتالا نا

 0 اا دانمإلا تعا نم هنا مم نوراد هرك ذيب لو اكرب ريمأ يف ( رطا ) من :غ هلاثمو

 ادج ليوط هندب فورخ ( ستصشاصم ) ين دجو دقف ةيرتاب هلاني نا يبرملا
 عش ارا عيطتسإ الملا نب وكتاا اذه هيف نسحتساذ ناتريصق ناتيمامالا ماقاسو

 ثيح ةيلامثلا اكريمانم ريك مسقىلع رشتنا ىتح متيب رتب ىتعاف ةريظحلا روس قوف نم
 هفوصنال هحازاف روم وا ( سوني روم ) همسا ينابسا منغ ءاج مث . ةنس نيس قب
 لاق اء ل ارا ف كاذك كلاثم ارازع »دقوا هنم دوجأو هفوص نم 0

 رقب مويلاىتح لزب و اهو ارق نوب املا هتحيتساف قاورق ةوار ؛ زو ال62 هلس قلو: هثا

 « ”لر » ةداهش ىلع نورقلا ةميدع ةيدلبلا يجحاراب
#2 

 لوقي هةر لا يعانصلا نيسحتلا قرط ة هعونشم 2 مك ةلثمالا هذه نم ىرف

 اًنيعانص عورفلان ب نا اههاطروف ناتتالا: نأ كو كب واتس اع كللخا ىلا :دانتسالاب



 هر ىلوالا ةلاقملا .رثخ حرش

 1 تاج ًايظع ا غاب دق ىتخي ال اكرعلا اذهو . يعانصلا ةيلهالا تاتابنلاو

 نورادىرجا دقو . كلذل 1 سانا دجو. ثيح نوراد نطو ارتلكنا يف امس الو

 ةعانضلا :هذينع' له ناملادمك اذ ينو ١ ايها *اذه ني ورك تطال كش
 تاننابتلا: نا شنب لكشف : مالا تيزج ىرواهقت ايست يف" نيت قالو
 ةصاخلاتافصلا ضعب يوتحت دقاهمال يبل مالا يأ ماهلا اهلك اهلصا امنا ماجحلا ةريثكلا
 انف رصتقي ال هناف اهنيب فالتخالاةدشل عا ونأ اهما اببهنتشا ارو :ابلصالعةلادلاو هب

 ريغوناريطلا ساو ةضيبلاو لكيملا ني وكت اضيا لوانتي لب طقف ةرهاظلا تافصلا ىلع

 ةزع تاج اغلا هده لك نا ماما قبب رت لبق نظا تنك ام ينأ » نوراد لاق . كلذ

 « ةدحاو ةروص اهردصم نوكي نا

 ”هنال يعانصلا نيسحتلا يف ىوصقلا ةباغلا غلب دق ناسنالا نا نوراد يأر ىلعو

 .يعااصلا بانتالا ةشاو ةيدرغلا تافالتخالا لقا دحاو لصا ين عمج نا عيطتسي

 ءاالا ف فب الج متت ةيلصالا ةروصلا نع: فارحنالا وا ريغتلا ىلا روصلا ليمو

 تنال ةرثك يللا ضال ةقازلا وش تكا هس سل 7
 نا: لع ::توقلا ةراؤغون نكسملا لسخك اسري أت :ةدشو لوألا هانا ىنةرطل لال
 حمقلاكةيلهالا انئاتابن مدقا ناذ . دبا دقنت ال  ريغتلا ىلا ليملا يأ ةيلباقلا هذه

 ميدقلا ذنم ًاقورعمناك دق يعانصلا نيسحتلا أدبمو  انموي ىتحتانيابت يطعي لازب ال

 دنع اضيا فورعم هنا ربظيو . هب نونتعي ممريغو نوينيصلاو ءامدقلا نوينامورلا ناكو
 الو همدختس تاتابنو تاناويح يب ري ناسنا علك نا:لع)!نيفسوتاناه تفر

 داحو ديصلا بالكك تاتابنلاو تاناويحلا نسح |ةيرئلل. 35 رات هي يردي

 لع ريغ ىلإ مع عل اًنيلك كلذ نولهجن نيذلا ياسا نركا اهريغو ليخلا

 نواتقيو ه١ ةمزاللا:تناناونلا عفا الا: نوقف ال ميهمناف طحقلا نامز يف اك هتقيقحب مهنم

 5 الب ”هنأشو هنوكرني وا اهاوس ام

 تاناويملا باحصا ءانتعإلف اريلكتايف ًاريثك مادقت دقناويحلا ةيبرت لع نك هاَذاَو



 نوال اةلاقغلا اي حرم 1

 يو اهمهاو نوراد بهذم ن رم ةسعق ار 31 نالا انلصو دقو

 يعيبطلا باختلالا

 )00001 لاك اذا الانوك الو. اضيأ ىيطلا'نيسحتلا < نرب » هيمو

 لع 00 اي ولا تافالتخالا ناف . ءاقبلا عزانت يف ىنعم درغلا يف ةلصاحلا

 يف 9 ةرضم الو ةعفان الو ٠ هان ةردقم 38 0 ةعفان امأ : تالاح ثالث ىدحا

 اذا يفي كانك ود ىوس دح قف غ همدعو اً واقف ىعم 5 ةريخالا ةلاخلا

 00001 ا هت نوكت منح. ةلاخلاو لضم يذلا قالتخالا نال ةرضم تناك
 درفلا زاتميف اءفان 5 هتحبتن فاتختو ٠ ةفصلا ةاسرلام اماو ٠ درعلا ةاقال اناا

 هيف ومليو لسن ىلا زايتمال ١! اذه لقتنيو ٠ ءاقيلا عزانت يف ةموصخو ةهناوخا ىلع هب

 ٠ ديهج لهج داعب لرب ع ءاقبلا عزانت يف زايتمالا اذهو ٠ لايجالا رورم ىلع

 ناحأ كاذا مزاي لب ا هره هب اعنا يفكي ال اديدج عون هب درعلا لوي ىف 5

 بهذم يف !ًءدج ربتعي ىمالا اذهو ٠ اا احلا ةنيفع أ لك تلاذأ ل ا

 اذا عادلا ننال تل اناو لوالا اقل هل | يكل ضر الا مجرات يف نامزلا ناف نوراد

 00 111 | ورق ةجواويللا راؤدالا بقاعت..ءاضتقا يذلا نينسلا ددع يف انرككا
 ةلحلع دم داكم ل كلذ

 ليبسلا انل احتف اههالكو ةيج واويجلا لع يف ل ايل راثآ ىفتقا ةايحلا لع يف نورادف

 لا ةيمهالا ليلقو فيعص اهرهاظ 7 ة وأ فاس ىلع ة هك "الا ةعيبطلا لامعا ملضعا ممل

 ىرن ام لكب 0 لي وطلا نامزلا عم عمجتي هناف ًائيطب نك تا لعف تاذ اهما

7 
 ننف ود

 نم ادب ال يغبني اك انعم 0 34 00 3 ساما يبا باخيتئالاذ



 5 للوالا ةلاقملا .رثخ حرش
 نوكتسم اها لاق ثيح ةيبخالا, نم ةلاسملاعبنمل نوك سال اصلا فرع دق لا

 اًئيعيبط ليلعتلا ىلا لصوتي ةئارولاب هنال باصا دقلو . ةعيبطلا ةفسلف هيلع ىنبت ام حصا
 فوعشلا ةايحبوا ةيلقعلا وأ ةيدملا داردالا ةاحف كلذ ناك نار ا ا
 دادعتيسا ىلا: فتشني ىاةحللا قوف |ميعرت ىلا هاش هنغ زئليلس ف د نك 7

 لمع ةجيتن لا نبيل هكلع ام: لكو ىتزراالا وه 5 ناتنالاف, . كردي هال

 لايجالا يف تاغصلا لاقتنا ىلع مهاقو ةلي وطلا روهدلا سم ىلع !دبا رثقي مل ءيطب و قاش
 ةيستكم وا ةيدالو ةيونعم وا ةيسح تافصلا هذه تناكةءاوس . ةئارولاب ةديدعلا

 ١ك
 ”هصن ام ىنعملا اذه يف نوراد لاق عاونالا لاقتتا بهذم يف دج ةمبم ةثارولاف
 سن لع رظنت ال 'كاؤلا ذو ذه عرتكا يش اظاناللتخالا نا ورق ل ا
 لقتنت اهريغو دلملا ققشتو رهجلاكو اهتدايز وا رافظالاو مباصالا ضعب صقتنك مولعم

 يتلا ةيداعلا تافالتخالا يف كلذك نوكي نأ ينبني يرحلاب كف . صرحب لسنلا يف
 نرابرقب هنا ىلع « ةيدرفلا تاغصلا لكل لماشلا ةثارول ل 0

 0 باجحلا عقدي نأ كسلا لعو يك ةلو هع لازت ال ةصاخلا ةثارولا سيم
6 0 

 كاف يب اك" اهلا راقملا ةتازولا يمان فا لكلا كف داق 3 0

 يف ةنم ربظا يليسفلا تابنلا يف وهو ملذعا لصفنملا عرفلا تناك الك دعا نكي ناهمالا وا 10

 ”يرزبلا تابنلا
 ةيدوصخلا اك يف ةبدكملا ةانم ضن ةقوروملا ةءانص نع لضف هلش يك مسج 11 «(ب)

 لماكتمو ظفاحم ' نيعون ىلع نوكي لاقتنالا نأ ثيحي
 اذه يح يئارولا رودلا لاعا نم لع لا سل ليم صا

 ابلاغ مالا نهبشي ثانالاو اكل !١ رو نذلأ (ك02

 ةيئارو ريصت دق ( بانذالا عطقو نورقلا عزنك ) ةخراعلا بويعلا (ج)

 ةيعرت ف 15 لايجالا ف اهراركك لاط الك ثبثاو ليسا ”اماتنا روكي ةيسكملا تاكا 00

 راهزالا نيس#ثو رامثالا

 اذهو رمثلا نم مولعمنس يف "الا ربظب ال ةنا يا ةايحنا راوداب صاخ ىئارولاقتنا سومان دجوب ( خ)

 ةصاخ ضارءالا يف نوكب



 ىلوالا ةلاقملا. 0 هةر

 عبو يعيبطلا باختتالا و !يلاسلا ف كاان وك ©ت انيابت ناف٠ الك لاوحالا

 اهضعب و اًدج ريغتم اهضعبف رييغتلل اهتيلباق يف ةيواستم ريغ اهلك عاونالا نا لكه
 ةايخلا لاوحأ هبأر ىلع فالتخالا اذه ببسو ٠ دودحم دح ىلا ريغتم اهضعبو تباث
 يرشبلا عونلا نا ”هدنعو ٠ كلذ لك اش امو 'هتلق وأ عونلا راشنتا راك ميال

 لاوحالل ًاقافو عاونالا رك

 ىف 0 ةق أل كلذ نا. لع ٠ ريغتلا ىلا. ليملانم ءايحالل ام .نأشب ةطسبن ام اذهف

 يأ اهنا لعأو ٠ لسنلا يف عاونالل ة ةزممملا تافئصلا لقنت يتلا ةنارولاب لا نوراد بهذم

 رافظالاو عباصالا ددع ةدايز لثم نيوكل فورم ل لاك ضا|رم الل ناقته

 :رع ةلصاحخلا بويعلاكة ضراع وأ مدقث اك تناك ة يدالو داملا ققشتو رهجلا لثمو

 '000 00 ا دألا تانصلا لقنت ةيدسملا تافصلا لقنت اهنا اكو . ةئراط تافآ
 000000000 كلذ ريغ ىلا لقعلاو :قالخالاو .دئاوعلاو :لايمالاو «:تاوهشلاك

 ىمس الا اذهو ٠ كلذ دعب دالوالا يف ربظتو ةنماكلايجالا مطق ئ 2

 "1 د١ ىلارزلا نودلاب هيلع حلطصنو دملا ىلا خوجلا داس ( ميفانالا ) مثدنع

 لبق ًافورعم ناك يئارولا لاقتتالاو ٠ مالا وأ بألا ة ةهج نم نك قرف الو

 يلع ؟ ذي يش عاى ةاذا ناكف٠. هيلع بترني ام مهنل يغبني اك لالا نكل نورد

 ملاعلا ءاقثرا خيرات يف الع دمتعي يلا رومالا ظظعأ نموبف مويلا امأو ٠ ةبارغلا ليبس

 ةلار اا ل) اهيقا دق مردقلا ذنم سلا دا للا يركن اينما اننراور ىوضملا

 00 ادعم ل لا حل ا تجمل

 ضارمالا لاقتنا اضيأ اوفرعو ٠ غولبلا نس عم وشفي يذلا لسلاكمولعم نس ىتح
 مهدادجا نم 4هبجوع دالوالا برقت يذلا ينارولا رودلا عا اولهجي و : ةدركلا

 00000037 ىرجأ تانصوب ةيضرملا تادادغتسالاو قالغنالاو  دئاملاو, لايمالاب
 نابسكي مالا ندب و بالا ندب نا : انعم ام كلذ يف ةنس ١ وأ ٠١ وحن ذنم وخربف

 0000010 ةصوصخ ةعبط/تاذ ةيدان:ةكرح اهتع رذاصلا دلولا مث نمو ةموثرملا ةدام



 انو. من

 /,4 ىلوالا ةلاقملا .رئخم حرش

 امو « دج ةقيض رابتخالا نم ةرئاد يف انراصحمالف انسفناب عاونالا لاقتنا ققح نأ
 تانيابت مبضعب اهدعي ةريثك الوصأ هيف ناف . ناويحلا نع اضيأ لاقي تابنلا نع ليق
 يف مهداقتعا نالطب هموصخل نيب لقو ناويحلا ذات لبيج لاق لقو . اعاونأ مهصعل و

 00 .لقأ اف يضتافالتخا ىلععا ونالا زييمت يف نودمتعي ا مهما - عونلا

 لصف اللا وانك نا ريللاو:ةكءابنلا .نيسحم ةعانص يف هنا لكم لانو. يرتد
 رع ةيفاك نييعيبطلا ضعب اهريتعي يتلا ةيعيبطلا تافا التخالا نم مأ .تافالتخا ىلع

 ال عاونالاب لوقلا نا » 5 لد نوراد كي نر اذاتش لاو اضل سنجلاو وتل

 عسأد يف ةيبطلا نا هنأ مواعم و ل ”ايمالا ةعيبطفف هعاودا امسيلو هل شاق

 . نيب نبي يتلا روصلاو تانانتلاب وماع ةدايزل عاو "الا زيت هيلع زكشأ منف ينءالطالا

 قماسأ ذل مب عاوتملا نا هلع لقي اع ادنعو عوللاب قيدصتلا لق ملعلا عسن ١" الكف هيلعو

 نافلا لقع يف الا 68
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 ند

 اهمال اهنوهركي دضلاب لب . تانيابتلا ةميق نوربتعي اماق ميدقلا بهذملا باحصأو

 اكتم ىعف هعب ات نمو نوراد دنع 15 بيترعلا ثيح نم كابترالا يف مهعقوت

 راصونوراد بهذم مايق ذنم بيترغلا قرطتريغت دقو . ةديدجلا عاونالا لص" اهنحل

 لّوعملا ةدعاقلا ىلع اهقايطنا مدعل اقباس اهرهأ لمهم ناكي بلا تانيابتلاب اريثك ىتتعب
 دحأ نا ( يرشبلا سنجلا مدق ) باتك يف ىنعملا اذه ين ليل ركذ دقو : متدنع اهلع
 ىشخال هنا موي تاذ هل لاق ةيعيبطلا مولعلا يف |ًدجقمعتملا ةردنوا يف فادصالا راجن

 ًامصوةريبكلا ةوخرلا تاناويهلا ضعب فصو يف ةلاسر روبظ لثم هتاعوجم ةميق لاقي ايش
 م ليل وأ راشم هل دوعي الت اننانتلا فص يف لخدي 40 لك نال ا ديج

 2 فاروكتأ ىف ادع هللا وتاتل حث كك مزلا كلذ دم كل

 كدي أو اويككا ةالاطعتا قطع سليم لضم ا ورحل دو رك

 «ةّيلصالا روصلا نم نمنأ اهتمبق
 ”هتقفاو 2راو اعون ريصي نيابت لك نا مدقت امم جاتنتسالا يغبني ال هنا ىلع

1 



 ىلوالا ةلاقملا . اريج خريف //

 14 قع الو ٠ تانيانشلا نيوكت هتجيتن ريغتلا ىلا ءايحالا يف ليملا اذهف
 0 كلذ ناك ءاوس راهزالاو رامثالاو ةيلهالا تاناويملا نيسحن ةعانص يف ةيمهالا

 اهديلوت دعب اهتيبثتب وأ بلاصتلاب ةديدج تانيابت
 يف تائصلا ضعب راصحنا نع ةلصاح اهناف عاونالا لصأ نوراد يأر ىلع اذهو

 ىلع تانيابتلاف . لياوطلانامزلا عم م هيف اهتوبثو ةثارولاب لسنلا يف اهلاقتناو دارواللا 2ك

 ةتبانو ع تانيا عاونالاو ةأغنلا ةلاح يف عاو . 1

 يتلا نك امالا يف اكدضلا موتي ىتح احضاو يعيبطلا باختتالا رهظي مل ارو
 ةسبايلا ماسقأو ءاوهاو توقلاو ةبرتلاو ميلقالك ةيجراخلا ةايحلا لاوحأ اهفريغتت ال

 ذنم ال ضرعي مل ينارغجلا اهعقومل اهماف رصم دالب لثم اًءدج اليلق ريغتت وا ٠ هايملاو
 لف ةيصوصخلا ا” راس ىاالو ايلا ينال شي يتق ذأ" نينتلا نم فاوأ

 نم دضلابف اطاوحأ ةريغتملا نك امالا يفامأو ٠ اهسانا الو اهتاناويح الو اهتاتابن ريغتن
 | 0 امها للكل اسال نك فرو

 تانيابتلا نيوكتو فالتخالا ىلا ءايحالا ليم اوركتي نأ نورادموصخ عسب الو
 طقف ضارعالا للا :لوانتب ال هنا نومعزي ف ل1 يعي مآسو حضاو وه ال

 نكي هنو ناوكلا صوج ىلا 5 لصي الو كلذ ريغو دقلاو دلحلاو نوللاك

 نا لاق .ب اضن ضوملا ىلا: لصي روكذملا ليملا نا تبث يأو اذه مهمعز نالطب نوراد

 111 1! اد نح كانا نول فولتخالاو : ايلغ تشتت عنتع نءابتلاو عونلا نبي قرفلا

 لصفي !ًدح جاتنلا ممرابتعا كابترالا اذهيف مهعقوأ يذلاو لوبقم فيرعت ويف ملسيلو
 عونلا . هب

 دقق هاوه ىلع اهزيع مهنم ل اك ديك عار *اماعلا عضيو 00 06

 اا 2 اهدع ا زياكتا نان 1+ كني - نتسو يزيلكتالا يتابنلا نا نوراد كذ

 ود نييتامنلا نأ » هصن ام.ىنملا ادله فكر ا تانيابت اهنا عم

 عيطتسن ال اك اذإو هدا عونلاف . تابنلا نم عون ١52 ل



 لا ١ ها زر جين دار هس

 /ابا/ ىلوالا ةلاقملا.رنخي حرش

 ماسجالا نأ ضو .نوراد اهعصو يقلاو نان دا نم ةلصحتملا ةدعاقلا لع يبم

 لصالا _ ١ رع فرحن: اهنا يأ . دودحم دح ىلاو ةفلتخم هجوا ىلع ريغتلا ىلا ةلايم ةيحلا
 وأ نقلا وا ءانكلا واننوللا وا ةنحسلا ىف اما ةيضوصخ تاعص نضمن دنع كانا

 عمتجم الو . انلطم مات اهيش هاب الا ءانبالا هبشن الف . ءاضعالا ضعب نس كر
 .ةدلحأرو دق لع ناتقرو الو ىح نحلم سلع ةبروضعلا ماسجالا ةراك عم فان

 سومان ١ ذا وه دودخع : لح ىلا لوجتاف,. البلت ناك اميمولو فاس ع

 لاقي نا حصي الو . ( هريظن ايح دلي يملا نأ )لاقي الو . 0 6 ىلع ىللتي ماع
 ولف . ةقلختم ريخاابنا 5 ةئيسار تبل ةلاروا نال, ( هيعايلتخ اح لإ ا

 رئاس ينو راودالا عيمج ىف ادحاو طوضملا ملاعلا قفا ىضتقال ةحسار 7

 راودالاب ف ميظعلا ءايحالا فالتخا رم اس ام مقارلا فالخم كلذو . لاويجلا
 اهم درشي ذوذش ةيوضعلا روصلايف لصحم نأ ىضتقال ةقلختم تناكولو . ةيجولويجلا

 اح بإب يح نك )نا لاقي نآبحطلاو اسئأكناك ىلا وهو اننا ١
 امهههشي الو ةيرهوجلا تافصلاب هيوبأ نبالا هبشي ةدعاقلا هذه ىلعو . ( هب اهبش

 كف ةلتخألا اذه نتقياو . نودع راع زج كفداتحالا نا لو تايصلا
 نم اهلصاب انش ربك ةيليسفلا ناجيشألاو تانابلا نات. كرطأ | رشاش

 ةليشفلاب :تعرز اذا الا كلذك تين ال ةمعطملا ةريثلا راحشالاو ..ةيرالا تا
 وه ءاب الاو ءانبالا نيب فالتخالا نا ىلع ٠ةرزيلاب تعرز اذا يربلا اهاصا ىلا عجرتو

 لك نا ضعبال ربظي دق منغلا عيطق ناف .ققحلا ريغ ىلع ىنخي ثيح !ًءدج ينزج ابلاغ
 56 . ةمصوصخ ةماللعل ل درف ل يعارلا اماورخ الا ريظن ف دحأو

 ةلوهسب هب عمتجيو هضعب فرعي اهناف ريطلا نم برس يف جوز لك
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 نا دنك“ الار ( 57 اهموق دقفل « اننلا» تتام يإلإ را أذاه تومتف اهدسج

 هلكك لذ نم * يش نكي ل

 000000 ا الاله ةسيدنلا ةرئزج نم دوخأف ثلاث دهاش (ضيأ كاتعو

 عملا ابروا لها لدا اماف فيثك باغ اهطغي رشع سداسلا نرقلا يف تناك

 اهتاناويح ىلع ارطف نينرق فرظ يفضرالا ترعتف ةريغصلا خورفلا تعر اهملا ريزانخلاو
 00 ناك عون ضو را ةوخر تاناويح راثآ اهبرت يف قتليو: ةميسج تاردغت

 ةربزجلا هذه يف ألا دجوب نكي ملو مويلا ضرقنا دقو ميدقلا يف

 الر دب ركن قطترب يح منج لكنا نيبت يهو . ينكت دهاوشلا هذهف
 توق يف ”هعزانت يتلا ةيملا ماسجالا نم مريغب ابلاغ ىنخ هناولو !ًديدش ًطابترا ةصاخلا
 © اكاد لا باتنان نوراد 1 لاو هلا انكر لد يقر هيلكس

 ل لس ئىدلل باد كاع هاط رع

 001 الث 25 هلا نورادا لع ابا روكذملا هباتك فب لكه ظحال دقو

 دحاولا مدعي ثيحب ءاقبلا عزانت نأ ( لكم يأ ) سا سس ناك نام

 نروكت الف ةرورضلا نيب و اهنيب امأو . طقف ةيملا ماسجالا نبي ها
 ىلا عزانتلا انمسقب مدقن ايف كلذ ىلا انرش 2١ كال ةقفرأ لب يلا م ادعا هتباغ

 د
 وه اكاضيأ ةيبدالا ةايحلايف وه يذلا ءاقبلا عزانت صخ ام يف 'هطسبن ام اذهف

 ةنالثلا ماسقالا ىلع مالكلا 5 0 هيدينطلا# ةايلخأا

 903101-17  ةثارولاب تانابتلا هذه لاقت ا مث :تاياتلا نكت و" 0

 وهو لوالاف . 0 أ ةعيبطلا

 د

0*# 



 - واوا

 /ه ىلوالاةلاقملا .رئخي حرش

 هس رو دل بقاوقلا بلغتل ثيح ىثالتي داكي هنا الا لامثلا

 انقئادحيفناف . ىرخا عاونا عزانت عم ناكاذا الا رهظي ال دق ام عون يف ميلقالا 0
 ءانتعا نع ةديعب قئادحلا جراخ اهسفنو تكرت ولو اًءديج ملقالا ةلمحتم ةريثك تانانن

 نارطلا نبع داك + الح اتاناوتفاو انأينا رق ةضوانلل كلتت نأ تطالحلا لكلا
 وحو هاعرت اهناف اهزاقيأ قم *هقحبلب يذلا زرتشلل قالت ازتلكتا لاقغأ نما انني

 ررضلا اذهلثم نم "نوصي ا ناسنالا ةكرادتي نا نم دب ال اههف ىمانتب كلو . ريغص
 1 هاكر وأ بابذ دوجو مدع ىلع نادابلا ضعءب يف ”هحاجن فقوتب دقو

 را ةلاخلا ىلا لقتنت ال يجاراب دالب يف بالكلاو ليخلاو رقبلا نا ىلع دقلو

 هم ا اهيف رثكي حنجم بابذأ ةورخلا كما قاف كلا

 ترثكو اهابذ لقل بابذلا لكأالا ريطلا عاونأ ضعب اههف رشنتا ولف . اهنا س يف

 0 يبلا اهتانابن في مظعريغت لصحلو اضيأ ةيشحولا ا ا
 اهمف تارك هلع لوصخ نلا فارشا سال ت1 أ اهروط لاول كلذ

 اهنيب ةنزاوما

 لامعالا طالتخا نم دوجولا سهاوظ يف ءاقبلل عزانتلا ”هلعفي ام اني رب دهاشلا اذهف

 طايترالا اذه نع ثحبلا يف اًدح نوراد ققد دقلو .كيدشلا طاضرالا نه ا(

 يذلا بابذلاب تاتابنلا نمر يثك حيقلت هب رسف ام كلذ نم . ةميظع ةجيتن ميف غلبو

 ”هالولو ىرخا ىلا ةرهز نم "") الا الماح ( اهريغو ريبانزلاو لحتلاك) اهملع درتي
 برخم يذلا شيلا راف .ددع لع فقوتي ريباتزلا ددعو . ةرد دملا تالا 1

 انك حلا يتلا موبلاو طاطقلا ددع ىلع فقوتم شببلا راف ددعو . اهراكوا

 اضيا دهاش انو ناكملا كلذ تأ د امن يف رئوي ناكم يف حراج ناويح دوحو نا تف

 ا مئافتخال ىنتخت 00 يف ربظت ةدود نم مولعم وه ام يف

 هل عضإ ناوح وهدا[ د رك ,, رعت ؟ ةدودلا تناكاشل

 تابنلا حاقلل ,مساوهو تابنلا روكذ هاضعا يف رابغ )١(



 0 ىلوالا ةلاقملا .رنخن حرش 04

 ايلارتسواو اكيريمالهاض ارقنا نم خراتلا يف فورغم وه ام ليبقلا اذه نمو ناسنالا
 مهيب ابروأ لها لوخدل نيشحوتملا

 اهكارتشال ضعب ىلا اهضعب برقالا عاو 00 هلل ةهلقلم عزانتلا غليب الو

 مل 1 ورب دقن كب ضب نع اهنلبي .كتادؤتبا | اك كي هيلع عزانتملا يف

 عزانتلايف ثادحالا ذاخال ثادحالا اهمهوصخ ةمواقم نع فعضا تناك يدق ةروصلا

 000 ا د رفا اهلج ةاملا لاوحأ ف ةلماملا تاز :للكنأ: !ًوص
 عون ىلع كلذ لك انل حضتي و ٠ عزانتلا ى تابثلا ىلع ةرداق:دوعت: ال. ذا ديا در ا

 ادفااو هج لزعنملا ملاعلا ن + مسقلا اذه ناف . ةديدجلا ةدنالوه وا ايلارتسؤا يف تيجع

 نرامز ذنم ةنوكتملا انريفاحا هبشت ةرخأتم *تاتابنو ”هتاناويح لزت مل ةعزانم لك نع

 ىثالتو يناثلا رودلا يف ابروا ين شاعىذلا بارملا وذ ةبتر هناناويح ىلعاو .ليوط
 ىلا .ايلارتسوا يف ناويحلا اذه لثم قب امناو . لك او ىوقا هيلع ىرخا عاونا بلغتل

 اهلخند موب نم نكلو ٠ سأبلا ديدش هل عزانم دوجو مدعل ”شالتي ملو اذه انموب
 مولخدا ام ةعزانم ىلع هربص مدعل لوزي داكى تح يئالثأا [(يفرامإ كدا 3

 00 | الاثر اتادوجوم نا عمسي ملكنا يأ كلذ دض طق عمسي مو ٠

 ابروا 0

 را 15 ايف حرارملا ببسي .تاناويحلا نم ميظعلا بناجلا رثاكت عنتما اذاف

 ٠ ىدعتيال ناويحلا ومنل !ًدح هسفن نم ممقي يذلا توقلا ةلقل ًاضيأ اعرئاكت عنتم اهسفن
 يف كله رطلا سمس نا نوراد ؟ ذ دقف رخلاو دْبلاو ميلقالا ريثأت اضيأ كلذ لع دزو

 0000 0 0 نس لح يذلا سراقلا دزملا ابنست ارعاكت يفك امأض ع

 يذلا نا اك" ميلقالا ةعيبط ىلع رثك | دوعنملاو اشير رثكآلاو ىوقالا وه امن هنم يتب
 000011 ةكلا ره اما :نوراد ضم 'لغاطلللا ناز ىف كرثلا لاككسما وه

 ول اندعص الك دتشي دربلا اهس الو ةيعيبطلا رساوقلا عم عزانتلا نا مولعملا نمو . ةليحلا
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 مثلا ءاا. يف ةكرشلا وا ترقلالاصحتس) ىف يدك رس اا 0
 تابنالو . ( ا دج ا دودحم ةرثكلا لعف ناكن او ) جاتنلا ةرثك يم عونلا مومعلو . حلا

 فلولا شعلا انعطق ول اناق.ةرضملا ةيجراخلا تارثؤملا ىلع اهب ىوب ةوقوا .ةبرعلاةقفاوم

 اوستن لع طدغ ةلاطاور هتموت الف كا ذ انراكو ضر الا ةاوا لع هلت

 نم عاوناةعست نا ليبقلا اذه نمتان احتمايف اوأر دقو ةيركال ةقفاوم رثك ناك اند

 روزب انعرزو اهاندصح مث اعم ةطولخم ةفلتخم اروزب انعرزول وا ١ اة كرما

 ليلقلا لا ةيلصالا روزيلا نم نيح دعب ىتسي الف ٠ مولعم ٍنامز ىلع اذكهو دوصحلا

 |هاوقا ديلا 0 ولف . يا را قيال 5 ركل ل

 رك 000 يي ىلا مرامنا 5 هوز الح ءاونألا نب 1 رات قبدلاو

 هواك ىرخ | عاونا نيب عضو اذا يلبملا من هلا عاونا صعلبو . ماوس

 هناعقلا ةحيحلالا تدور انرا ةلطلا» ةنلغلا كو كلبي ةناذ ةاّللا لاودكل ا

 هاوس ا هلعجت هيلجر يف صاخ نيوكتل ةلوهسب ءاملا يف صوغي امنا يف 1

 بدلاو ضيبالا لجحلاك هنول هديفي تاناويملا ضعب و . برطاو صنقلا يف هعون نم

 بايذلا كلذكو . ماودلا ىلع جلثلاب ةاطغملا ةيبطقلا تاهملا يف نانطتي نيذإلا ضيبالا

 لبقا اذا ديلتي يذلا هورف يقي اهضعب و . تابنلا قاروا ىلع شيعي يذلا 0
 اذه _هرم ةبيرغ ةلثما انلو . لاتقلا يف هتدش وا برملا يف هتعرس اهضعب و *اتشل

 يذلا يرفونملا يدامرلا راقلا باينا تحن يزيلكتالا دوسالا رافلا ضارقناكل يبقلا

 ا 5 ناس ةنيدم يف نكي 0 جئادود مويلوغ بك أره ىلع شاملا عطق

 ءاج يذلا دوسالا راقلا ماما ضرقنا هنا آلا ضيبالا رافلا ريغ ًاقباس اينروفيلك

 ضرقتاو .البر نيس طقلا نُ : غلب ىتح اهمف رثاكت دقو ةيوابوروالا بك ارملاب اهملا
 قبدلا جد راشتنا ةعرس ةجيتن تناكو . اهتم رخآ عونل اكيريما يف فيطاطخلا نم عون

 ةعاتما و ّولَطِي دوجولا يف عزانتلا اذهو . اهم درغملا جدلا ضارقنا ةرعاكتا يف



 لواللا ةلاقملا . .رثخ حرش /؟

 000 ازا كلما دقو اكلريما" فاثتكا ذنم ##لا تلخدا تانان ةيقرشلا دنملا

 ايالمح لابج ىلا نروماك

 ضعبل اهضعب دارفالا ةمحازم اهنم ةريثك بابسا اهضرتعت جاتنلا يف ةرثكلا هذهف
 . ءاقبلا عزانت وه وا ىرخا ةهج نم ةايحلل ةيجراخلا لاوحالا ةقفاوم مدعو ةهج نم
 عم اهضعب ءايحالا ن نيب ناك أم يلعافلاب داريو . يلوعفمو ٍلعاف نيلاح ىلع عزانتلا اذهو

 ةعيبظلا . ”رأ نوراذ لاق . ةتماصلا ةعبطلا ىوق نبي واهنيب ناك ام لومف ل انووإ ندع

 ىلع اهنم نيبالم كلهم و هوم مات غلبب ال اهنم كلا نإب الاب دي مئارجا روت
 كالهلاو يشالتلا بابساب ريثكلا اذه تقلع دقف ريثكلاب تيدا نإ ل نحل .ماودلا

 يف رويطلا دب رغت عمسأ ذا اننا : هضن ام ءاقلل عزانتلا اذه فصو يف نورادلو

 لآ ا للك آل .نوكسلاو ءافصلا رغث نع ةمساب ةعيبطلا ىرتو تايهازلا. ©” ىلاللا
 رويطلا نافذ رمتسمو عستم ة ةايحلا يف شالت ىلع ةماق يش امنا ةداعسلا هذه عيمج نا

 نم قابلا ليلقلا ددعلا يه اهنا اضيا ىسنتو . تابنلا روذب و بايذلا عاونا نه يذتنت
 سنج لك نم اهأوادعا اهشاشعاب تثبعو حراوجلا رويطلا اهلع تطس يتلا اهتاوخا نبي

 كلذ ريغو دربلاو عوجلاو لوصفلا ةواسق اهب تلا وا

 اذه ةعمعم يف هاوس ام ىلع اهريخوا عاونالا وا دارفالا نمزئ افلا نا ىفخي الو
 هذهو .زوغلا اذه ل 2 ا ةيدسح تائفصب اهني زيمت اموه "اغيل عراتلا

 از اواؤأ -ةزعص وا . ا درا ا مادقالانوكت دقف. د تانملا

 نسح وا . عوجلا ىلع ربصلاو ا . ةعرسلا 5100 وأ . عافدلاو . موجملا

 00000 اكر) نو دهع ام ىلوا ي رامخالا ناف لاو .(دوصخم ارئلطا يلايللا ركذب دارا هلم ؛1)

 ا 0 روبطلا
 ل ءالا و ماكل بوصول 0
 ا 052 ل دارا احلا اناا يكف ديل لسا



 ١/ ىلوالا ةلاقملا .رنخب حرش

 وه اههاو لماوعلا هذه لواف

26 
 اند بد

 ءاقلا عزانت

 هنود لقيام ىلا رئاكتا ةلايمزاويحو تابن نم دارفالا عيمج نا انماعي رابتخالا نا

 ”هعيمج امهجاتن حصول الثم شييلا رافو كمسلا ناف . ضرالا هنع قيضتو ةاذغلا

 عرذاوب اهعافتراغلب وضرالا هب تطغتو رحبلا ججل ٌهنع تقاضا. ايفاك هاذغلا ناكو
 ناكل اجاتن اهلقا وه يذلا ليفلاك ليلق اهرثاكت اعاونا انذخا ولو "27 نينس عضب يف
 الو . نيثالثلا غلبت ىتح دلت ال ليفلا ىثنا ناف . ليوطلا نامزلا عم أضيا كلذك لاحلا

 اذا "هنا اوبسح دقق كلذ عمو. طقف جاوزا ةثالث الا نيعستلا ىلا نسلا اذه نم دلت

 ١٠١ جتانلا غلبي ةنس ٠ هلم ينف درثاكت عنك ام ”ةضرتسي مو طقف دحاو جوز ذخا

 يفف ةنس لك في نيتموثرج ىوس يلمعي ال ابن كلذك انذخا ولو . ةليفلا نم انويلم
 فعاضتي و ًاليلق رئاكتي يذلا ناسنالا كلذكو . انويلم يطعي ام ددع غابي ةنس نيرشع

 ا ا حيسف هنع قاضا هجاتن عيمج حصواف ةنس 0 ٠

 نينسلا نم

 ذوو مدعل دج اريثكا ترئاك لا عاوتالا نم ةراسم لسا ثا ل
 اهددع_ىص ال اب رس“ حرست يتلا ةيشحولا رقبلاو ليخلا ناذ . اهرئاكت عنم ةياكم ناوم

 ةوزغ موب ابروا :رم اهاتا ليلق ددع اهلصا امنا ةعساولا ةيب ونجلا اكيريمأ لوهس يف
 ةثالث وجنب ةعساولا اتالب لوبس ىف ةيفجفلا لا ددع طا ودق دقو ل

 اعدم ةنشتكملانارتسوا,ىل يروا نم تلك نتا 07
 دالبيف دجو و . اهم ةيلصالا ىلع تزافو كانه ضرالا ىطغت تداكى تح ترئاكت دق

 فلا ةئام ىلا ةضيب فلا نم ةدحإاولا ةرملا يف ضيبت ككل لاقي ()

 ال



 للوالا ةلاقللا ا /ْ

 باكيصا فرع نا:دعب و . ارعلكتا اهنبالو ايناملاو اسنرفو ارخاكتا يف 0 الرش

 ربظ ال لصح اذهو هماقم رخآ ةماقا مزلي ناك يك هنا آلا . ميدقلابهذلا د انف قيتحتلا

 نوراذ بهز.

 000000 00| ]و ةعيطلا نا هيف بيجملاو هسقنب ادج ظيند بهدم[ اذهو
 0 لع اننف نع طقق اهاوق عمجتب ةسوسحم ريغو ةفيعض انيلا رظنلاب نك دا

 آا00000 0 | الإ يعذلا: اذهو ١ ادج ةليوطلا ةيجولوبملا راودالاو زوهدلا
 '00000 ا | دكألاو ةمطعلاتاناثتكالا عيمج نا ىلع  ةقيقحلا ةمالع ةطاسبلا

 اهنا فيكاوبجعتي نا اهنوماعي نيذلل ضرعي يش لواو مهغلا ةبيرقو دج ةطيسب

 ل
 00000001. داهدم لك نمضتي هدحو نوراد تاتك ناونعو

 يف لك الا لوصالا ظنح ةطساوب وا يعيبطلا باختنالا ةطساوب عاونالا دلوت
  ءاقبلا عزانت

2 

 نوراد همسقي مل ناو ةيرهوج لئاسم عبدا نإ دف عدلا اك نأ سس

 : ضو ا همبف لبسي ةروصلا هذه ىلع هسردو كلذك

 ءاقبلا عزانت )1١(

 دارفالا ريغت وا تانيابتلا نوكت (0)
 ةثارولاب لسنلا يف تاريغتلا هذه لاقتنا 0

 ةيلضفا ضعب هيف نوكي يذل دارفالا هذه نم ريغتمل ةعيبطلا باختلا (4)
 ءاقبلا عزانت ةطساوب لصحي باختتالا اذهو

 0012 ىف لا امجتف امم تلضفو :تعمتجا اذا ةغب رالا لماؤملا هنبف

 ةيناذ اا 1 هيلا ى 2 ءامحالا



 1/7 للوالا ةلاقملا .رئخم حرش

 بهذملا دض جايه ىمالا لوا يتلصح اسنرفو ايناملا يو .'7 !ءلاليبس يف ةرثع رجح
 ةسردملا هاملع امس الو اسنرفو ايناملا ءاملع رثك | مويلاو . عجه نا ثبل ام مث روكذملا

 بهذم ىلع ديحولا نييلوصالا ضارتعاو."؟” عاونالا لوح يف نورادلنوعاتم ةئيدحلا
 مهضارتقا نا نوضرتعملا لهج دقلو . هتحص نييبت عاطتسي ال ضارئفا هنا وه نوراد

 اماو . ءايشالا عيمج عم هضقانتل رك( عنتمي ابقاعتم دال
 دنلو 2 ةموبتم ربع هلق تناك اول ةلمج رش كلذ نم دَصلاَق نوراد بهذ«

 شيعنال ةيماحلا تاتابنلاو 0 هلم لجأوا ىلا سا ناو
 ل ع 1 نم اًريثكو ةيوضع ىرخا ماسجا ىلع لا

 نآلا رثك ١ كلذ ين مالكلا ليطن الو 3 اا سل نور ا
 ينأي اق هيلا دوعتس انآلل

 د

 بحذم اوملكت نيذلا .ةلج نم يتا. لوقا. ةلأسملا هذه ميرات نم غرفن نا لبقو.
 ةيقلا ب يفانتك نم 1 ه8 ىلوالا ةعبطلاب فيو لي وط نامزب توراد ند لوحتلا
 للا ًايعيبط ل صح ةديدج عاو "دلو نإ تلق. لوأالا داوتلا ” 5 را

 ةهج نم ضرالا حطسل ةفلتخلا لاوحالا لمف كلذ بابسا تلعج دقو ل وحتلاو
 لماوعلا وا بابسالا هذه لعف لصفا ملو . ىرخا ةيجنم ميئارجلايف اًيييردت ار

 .نروراد باتك رهظ ىتح تاونس سم ترو امو ذئنيح كلذ ناكما مدعل يف 0
 1 رحل فساد

 تتدعتسا نا دمب لب . نظي دق اك ةأخ دبي ل نوراد بهذم نا مدقت امم ىريذ

 لجرو ءاقترالل لباق درق نيب نم يدادجا يف رايخلا يل ناكول ) يلدكه هل لاق ام ةلجج نم (1)

 (ةزنلا ترتغل ةنيحلا - كش هدهح 1

 ركع 000 - يف كه باتكوه هبهذمو نوراد يف بتك ام ما نا يف فالخ ال (7)
 دقو, ةبوضعلا عاسجالا روهذ لوا/ ةلاس»ب اممم الو هيهذم نم لئاسم ةدع فل ولا طب تي 0( كلل
 تاكا اذه نم |!ريدك انرعتسا



 ىلوالاةلاقملا .رنخت حرش //

 نورادك وهو . ةلودتم ةقباس عاونأ نعل لستلاب الا عاونالا روبظ مهف عانتما اهيف

 ”هنم يوقلا لتقيو هسفن نع هيف ءيش لك عفادي برح نراديم ةعيبطلا نا ىرب
 الا لاوحالا نف لاح ىلغ رقتسن ال عاونالاو . هسفنب امم اق اعون فلؤي و فيعضلا
 ووهالا ع ضعب ىلا دوعنسو . نسب سب يلا روصلا ةاشالم كعل 83 ليوطلا نامزلا 0

 وايل 5 ناويملا لع يف 0 الا لع يفثدحاف لا

 نويعببطلا اهب "اج يثلا بهاذملا ملتعا 0 ل ا ال

 01 "اللا حا ناف : ريثكب .نوراد لبق تائلّؤملا"ضعب يف تاك ذ ةمهم ةيضرع

 دوس مهب اهداج ىلع ءاضيب ةأرمايف ةلاسر +١81 ةنس يف ىكلملاهردنو ممييف الث سلو

 ريغي اكرشبلا عاونا نّوكت ةعيبطلا نا لاق ثيح « ىعيبطلا باختالا » اهف ركذ

 نم رثك ١ ةيمزايملا مومسلا ىلع نووتي رشبلا نم دوسلاف . يشاوملا عاونا نوعرازلا
 مهاوس اهبف قبي مل ىتح ةراملا قطانملا يف مهنم رثك اارع كذل نحلا

 ةلأسل نيديؤملا نم ريبش يواسنرف يتابن وهو لدنكيد ناك ٠*8 ةنس يفو
 كلذ نم جتنتسي وهو اهني عزانت يف ام اد تاتابنلا عيمج نا ةدنعو « ءاقنلا عزانت 2

 هيلع بترتي ام لك
 ءايحالا لك ىلع كلذ قالطا الا نوراد قبسا هذه ةلاحلاو يضتقي نكي مف

 ؛ وه لعف اك
 انا

 اذه مهريغو نوأو سالوو ليلك ةرتاكلا ءاماع معا ويلا لام نوراد تاك

 طغللا نم باتكلا اذه بجوا ام ىنخي الو . اهرك ذ قباسلا ركوهو يلسكم ادع ام
 اذه نا لاقو زيلكتالا نييعيبطلا نم ةيعمج يف درفسكأ نارطم ماق 1870 ةنس يفو

 00 الب اعد هل نلئاتو نوزاد نيديرؤم نورضاملا هتكَساف . نيذلل فلاح ميلعتلا



 0 ولا تاع

 7 ىلوالا ةلاقملا .رثخي حرش

 مرر ةيطلا هل قنات لضافأ 0 ندو'» لاق ١867 ةنس فو

 ْ تانيابتلا نحن نكت اك عاونالا
 لعفب ةديدحلا عازل روبظ ريسفت يف « نيلرزك » تنوكلا لاق +١88 ةنس فو

 دلو: يلا ج ثارملا حقل امرف ضرالا ىلع ناحالا نضع ىف رثتم دف ”يزايم

 0 الارم 0 ضاازظ نا عاونالا

 « لدابنداب» لما م ا لوش 6 ب يف يأ نيتنسب * هدعل 3

 يف ةديدج اونأ روبظ نا 6 000 ةرع ا هاك و قلخلا ةفسلفيف

 يش وه دضلاب لب يسال
 ملفعأ مهن ل انسلا 0 0 لع كي ليل راثآ ىنتقا نورادف

 ةحطلا لاا

 امهو زيلكتالا ءاماع رم ناريبش ناتثا ةلاسملا هده ىف تحب 455

 فاتخي ال اًبهذم اف ابهذو نوراد عم ايرقت دحاو تقو يف ركوهو لبكه ناذاتسالا

 يلم

 ةلزنم  هباتكح رشن ذنم اًءدج رهتشا ةلباقملا عرشت ءاملع دحأ وه لمكهو

 قلاب داقتعالا نا ةكلملا .ةردنؤل ةضخت ىف ءاقلا باطن تق. لاق تاةسيطلا فنا

 رخأ عاونأ 0 رسل _ ناب لاقا بمحذلا ن 5-8 0

 كاد ح3

 تالابن يفك كوخ روتكحللا ةمدقتم تربظ ليلقب نوراد فانك رو دعب و

 نّييِب دقو . نييتابنلا لضافأ نم روكذملا روتكدلاو (  ايلارتسوا يف ةعطاقم ) ايناوسط



 سانلا ضعب و نييعيبطلا برشم دص لع مر 1 ار نأ

 رشننملا يوضعلا ملاعلا نيوكتلوانتث نأ دب ال ضرالا نيوكت ين لاوحالا ةفرعم نال
 الا راريعشلا طش ةذحاولا لاكلا ذاراتساو: اهقوق

 00 1 لكو ادهاو:ادحاو نكلو ءارألا هذه يف فحبللا ىلا ةاملعلا داعف

 لضافأ ضعب مهفو ا ىلع نيقفاوم مهنم نير يثك ءامسأ هتمدقم يف انل وكذب نورادو

 زيلكتالا يّيتوهال

 اهضعب الكتب و ةيوضعلا روصلا عيمج نبي ةديدش ةقالع دوجوب داقتعالا لاز امو

 وتقيقحب اورهاجب نأ مل ناح ىتح رسلا تي ةفسالفلا ضعب ناهذا تحني ضعب نع
 ةررقلا كءازللا لل دق نيدنتسم

 000 011 الا تسل تابلا عاونا نا امس ةنس يف ترئرع ميليو عاذاق :
  قلخلا راثآ  باتك ارتلكتا ين ربظ 1844 ةنس قيس مث ناويحلا عاونأ كلذكو

 ىخا دقو هفلّؤم هيف طس . ١86 ةنس يف ةرشاعلا ةعبطلاو ارارع عبط دقو ريبشلا

 0 ٠ اكا ةاللا لاوحأ اهدا ءايجالا يفريبغتلا نالمعت 00 0

 نيأدبلا نيذه نف .يقرتلا ىلا ةمفدت ميفةرقتسم ةيتاذ يبو . "يملا مسجلابةلصتملا ةوقل
 ةّتباث ريغ عاونالا نا فلؤملا جتنتسي

 «ىواد سويلامود» كيجلبلايف ةيجولويحلا ءاداع لضافا دحا لاق 1847 ةنس فو

 ةديدجلا عاونالا :را انعم ام  ةيكلملا لدكورب ةيعمج لجس  يفتتيثأ ةلاسر يف

 00000 نياعألا اذه ىدبأ هنا ؟ دو. "صاخقلخ اهنا الزسلستاب ةنوكتم

 زيلكتالا ءاماع ريهاشم دحا رسنبس تربره جتنتسا 18081889 ةنس يفو

 يبهذم نيب لباق نا دعب ةعيبطلا ثي عبنملا يهومعلا جردتلانمو رابتخالا هررق ام

 يبا ءايشالا يف ةلصاحلا تاريغتلل تريغت دق نوكت نأ دب ال عاونالا نا لوحتلاو قلخلا

 جراخ نم



 2-2 ا توا 4

 /و لواالا ةلاقملا . رن حرش

 ١0 ةنس طابش 5١ يف سي رابي مولعلا ةيعمجيف عاونالا لوح ىلع. ةهج نم مراصناو
 زاف ذا مههوصخ ماما ني رساخ مهماقعا ىلع اودتري نا ةيفسلفلا ةسردملا *امءاع رطضا

 باحصا ىلع ( طقف روظنملا مقاولا ثلج نم ءايشالا ىلا نوران نيدلا | نول مدا

 .اهنمدوجوملا مهف ءوسلو دهاوشلا صقنل ناك امناروكذملا زوُملاو ةعيبطلا يف نسلفلا رظنلا

 نيح ىلا نككو ةبلغلا تحصو . الع ليلد ال :ارآ اهنا ىوعدب ىورغج هازآ ليقثإف
 عاونالا لصا يف ثحبلا ةلأسم تربتعاو . روظنملا مقاولا ىلع اورصتقا نيذلا هموصخل

 اريك اًواع ةيعيبطلا مولعلا ىلع ولعت يتلا لئاسملا نم
 د

 نب رق انلق كوه يذلا يناغ ا ايروا لك يف لادحلا اذه ربخ عاذو

 هتوم لبق اهنم غرف عملا اذه ف ةيلج ةلاسر 0 ىورغج نم ا

 بهذمو ىورفجو هيفوك تافص يف ايفوتسم احرش اهنمض دقو . ( 188 ) ةليلق ماياب
 ناك امل ةعيبطلا ةفساف لع را ؟ر56 ةنش ىلا 0026 هنسا نمو اعف لك

 ا ءاطخلاو صقنلا نم يف امل هالعلا يسنف . هموصخ راصتنا نم

 0 ملا ل ا ا لاق اكاومهوت ىتح ركتت ال
 كلما دض ماقو اضرا كلن ذ ةيقتعا .ةحواوبلا ء يف نيحلصملا ظعأ و وه يذلا هسفن

 اك اك هنا كفك ( 1# ةحمص ) يرشبلا سنملا مدق  هباتك ين ركذي وهو

 ةاتكك فلكل هللا مدقتب أم ارك - تن نماطت ( ارجع ) ةحورلا
 حيحص عاونالا لحن يف كرمال همدق ام لكن ا » لوقي ثيح ونعلا الئاس روكذملا
 دي دحم نع انزجع ناب رك ادديشحل | انقرع الك هصن ام هنم رخآآ عضوم يفو

 دل ال ناكفإ ىلا هعوجر ىلع لدب امه كلذ ربيغو « عاوتالا

 *ىدابم  ءباتك يف عاونالا لؤحن بهذمل هتداضم نع امغر ليل نا بيرغلاو
 ادق هيلع لوعملا ةماعلا تايكتلا بهذم هضقنب ليبسلا هل دبع يذلا وه  ايجولويحلا
 ةياعلا ةيضرالا تاكتلا/يهذم دامح هدحو لي _ نيام 01 اع

00 20 , 
 ةرورض مزل 5 ةمحلا ماسجالا يق مملقالاو هب رخآا ريث ات ةَككَس سب رف 0 نسف ةئحاغملا
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 كيب كلا يا ةككوشبب املا ةزارلاةيس نو مافات ءارملا : الو ةحراخلا

 هل مريثأت نم اهئانب و ةيحلا ماسجالا نب وكت يف رثوي نا بجي ام كلذريغ ىلا هيف
 ةيوضعلا ماسجالا لك ءانبل كرحشم ماظنب دقتعي وهو . سفتتلا

 اضيا هيف ناثحيب نالجر ايناملا يف ناك عوضوملا اذه يف ثحبب كرمال ناك نيبو
 )» نكوا ا فو.سليفلاو ريبشلا يعيبطلاو 4 يناغ » نعاشلا اهو

 حيرشت يف ماقم وذ وهو رايليتنس ىورفج نم ةيفسلفلا هناي رظن يف برغي يناغف
 تارقف عامتجا امنا ةمججلايف هبهذلو ناسنالا يف نيكملا نيب ام لظع هفاشتكال ةلباقملا
 ا 00 اللا دقو حث أذلا لوح حب اتك 142 ةنس رشن' دقو . ةلوحتم
 اا00 0 00 نا بنمو: تابنلا ف لصا أ ةقوولا نا(لاقق لسلستلا تهاذه «نودابم

 بهذم يا ىورفجو كرمال بهذم ىلا يتأيس كيرلا اذه نع نيح دعب مجر مث
 لسلستلا وا ىجردتلا ءاقثرالا

 دقلو -- !رهو ١ -- 11/4  يئاغ نم ملغعا نيا كك بكر يعول اما
 ل ال كرمال هعبت يذلا بيترتلا سفن  ةعيبطلا ةفسلف  وباتك يف عبت
 0 اضيا انج بلا نا سل اه لوكا ين فاطمه

 ام سفن ضو « ميلشرا » - ىلوالا ةقلعلا - هيمسي امم ةئشان ةيحلا ماسجالا عيمج

 لع يلا ةيعيقنلا تاناويحلايف ريبشلا هبهذمو - ( اهمالب وترب وا اهسالب ) مويلا ر هيمسلت

 بهذم ىلا ةراشا هيف :راسنالا يف يوضعلا ماعللا متع 0 1 و

 حفلا نم تايركلأو لو تاتو لولا نورا نها كيو. لاخلا" تايركلا

 ةقيرعلا ةيفسلفلا تايرظنلا ىلع امبسف داهتعإلل ةرظتنملا ةدئافلا ًاعيرس امهنم دفتسي م لعلاف

 نم وه مالكلا ن ررايلا»يكركتل مش ناك كرا نأ" فذ لغزو ءاباأ يف

 "0 د تاس ا باضتقالا

 يتلا ةنس نيثالثلا يف اهنأش ددزب مل ( ةعيبطلا ةفسلف ) يف نكوا ءارآ ناذ ةلمجلا يف

 ا 001 17 هيل 12 قو تلم قو لاضغا ئلتلا لادجلا ينط تح . اماطحما 0
 ء 1



 ر.ع سيرو نورنا نياشين ا وع جحش وج

 م للوالا ةلاقملا .رثخي حرش

 دع ال انا لا تلح لع اذه كلا نا عيطتسن ال انك ناو 'هناو
 هلضف ربظي انهو نوراد عم اهيف مات قافتاب وه يرحل نو :هعم ميلستلا نم ادب

 منارقا لع

 طقف دارفا لب ةعيطلا يف عاونا ال ناةءدنعو عاونالا ”هراكتا رومالا هذه لواو
 لوطو انتقو رصقلف مهناكم يف انيلع فخ كلذ ناكاذاو . سوسحم ريغ --

 نوراد بهذم يف اًددج ةمهم ةيضقلا هذهو . هنامز

 تاكو وتب نيينلا نيت ويلا قمر تكانت للعب 9 الدرس نات

 ايس ال هن" نجم لوقوجو ةضاح تاكل كده 1 هدنعو ةماعلا امتلك
 .١ ةئامز ف املا ةلاخ ترا ا

 ادا ١م44-- ١الا/؟ )ريليتتس ىورفج لا اسنارف يف دضع هل نكي لو

 راكم تلكم ميل
 ام ىهاجت نا رساجتي مل هنا الا 106 ةنس وحن ذنم كرمال راكفا ريظن عاونالا يف
 ا ةدحلو لضا ن ,هتلاسررعف كلذو تراهن 27

 لاوحالا ىلع هدامعا لجو كرمال ”هلمج ام ريغ لارحتلا اذه بابسا لعج هنا ىلع
 ايقيقح اسرد ةماع ىرخا ىلئاسم اضيأ سرد لب طقف رومالا ته ىلع ةتفسلف يف رصنقي ل كرمال (1)

 ناويحما ةفسلف هي اتك نم ةنطنقم اياضق ضءب دو. مويلا ملعلا 19 5
 ةيداهتجا لب ةيعيبط تسيل لا عاونالإو فوفصلاو فئاوطل ك اهيلع لوعملا ميش

 دودحم ةنمزالا يف !عوبثو يبسأ اهدوجوو اًميشف ايش 0 نّوكتن 0-0 عاونالا
 [يلكو يرجع يفر وظ و نارا ىياركت يات دراي اخلا لارا كرا

 اهالعاجةينمو اهانذا نماةتدعم ةلواق ةلوا تاناودا كرك احلل

 "سحاب الا اهنيب قرف ال تاناويحبإو تاتابتلا
 ةيعيبط الا تسيل ةايحتا
 "يح لك لصا يولخبا جلا

 لصفنم يويح اديه ال
 لقعلا لامعا لكوراكفالا داوم ىبصعلا زاهجا

 0 هدانا 1

 ماكحالا كارتشا يف اقلرا الا سيل كاردالا ١١

 ل رك راسم للا 0007-7

1 
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 موعلا ىلا اهجايتحال اهمباصا نيب هءاشغ ال تاك امنا طبلاكة يئاملا رويطلاو

 هل اهدايتعاو

 امهموق نيلجرلاو راقنملاو قنعلا لي وط ناك امنا ءاملا برتب شيعي يذلا قلقللاو
 يف عوقولا م دع لواحي ء ءاملا نع هءاذدغ مطاقتلا يف ل

 ءاملا لفسا نم هئاذغ طاقتلا متلواح الي ولع اي ع نا لا قع

 راج_شالا قاروا ىلا اهقنع دمل اهجايتخال اًءدج الي وط اهقنع ناك منا ةفارازلاو

  ةيلاغلا

 منطب برقب هبارج يف هتيرجا رقنتلا لمحو هنورق ببس حاطنلا ىلا روثلا ليمو
 متوقو هبنذ لوطو هيلجر ةدشل هيف ببس

 دا دع

 0 011 اللا ءابجالا نع نيلتتلا اذه ىفاغ رب اهريغو دلطالا هذع نف
 ا” ١1 قاكلح ال نأ الا فوزظلا ضعب فو ثداوملا شعب ىلع حص
 اًءدج ريتعي :راك هنا كرمال لضف يف دي زباممو. ضعبب هضعب يوضعلا ملاعلا طابترا

 يغبني اك لمع ةئكك هك اردا مدعل هنأ هيلا ٠ اًديج نوراد هطسب يذلا ةثارولا سومان

 اماو . لاوحالا صخا يف هطس *ةناق نوراد فالخب . ةلاح لكي هن عطتسي

 30 اع ذا قياطلا لاوخالا عم ةثارولا نا لامجالا هجو ىلع لاق ناب تكاف كرمال

 ما رم اهيف ةلعافلا ةيحراخلا لاوحاللو تارورضلل اقفو لاوجتو شنت < ءايحالا

 تالاكتراص ىىح قئرا دورقلا نم عونناسنالا نا نظي وهو . ناسن الا ىتخ ناويحلا

 ةيثارو هيف ءاقثرالا

4 

 « روهني وش» وهو نرخ انما نام الا ةقشالف دحا راكفا عم اة ا راكقأو

 ناويبطأ تاحانتحا: نا لوقي كرمال ريظن ”هئاف.ةدارالايف :ىش لك أدبم لعجم يذلا

 إلا كلذ ةدارا لومفم يب امنا يح مسج ضارعا لل تالا ل اقبال
 ودعلا هتدارال ةعي رسلا ليالا ناقيسو . حاطنلا هتداراو مليم امه امنا روثلا انرتف
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 نه ضعب نم اهضعب اهقاقتشاو عاونالا توبث مدع ةيعيبط نيهاربي اهيف حضوا هناف
 ىجيردتلا لوحتلاب اهءاقتراو اهالعا ىلا اهاندا

 يا نتلاو ةشنفلا يحي ةروؤسلاو ةداقلاك عباس اهذع اال 10

 تي اهلعج ىتلا ةثارولاو ةيجراخلا ءايشالا لعفو بلاصتلاو همدعو ءاضعالا لاعتسا

 ماسجالا 2 يباذلا دلوتلاب لوشو يجي ردتلا ءاةثرالا سومان فقع 9 ماقملا

 اك ةرورضلاو ةداعلا لعو:هملعو ءاضعالا لاوتشا لع هدانا رثك و 1

 ليبقلا اذه نم مهب ءاج ام ضعب ليصفت نم سأب الو . اهركذي يتلا ةلثمالا نم ربظي
 نافلتخي و ناتفتي ام ةهج نم نوراد نيبو هنيب ةبسنلا نايبتل

 د
 انني 3

 ا نايل اما ًلاعا والا وبصم كنج نع اهياناو |
 ةشيعملا سنجو ةرورضلاو ةداعلا 0 مدايعال كرمال ناف حصاليبقلا اذه نم نوراد

 دضلابف نوراد اماو . هسفن ةوةب هتاجايتحالو ةيجراخلالاوحالل قفو مسجلا نا 8

 هيف دادعتسا نعال هيف ةيجراخلا ءايشالا لعف نم روكذملا قيفوتلا لعجب كلذ نم
 اماقو .عا نورادسهذمو 0 هيف كرعال لوق نال اهنيب قرتلاةيمهاىتخ الو. هلويقل

 ةلثم الا نطعي دارنا نم سرب "الو .لعاوعلا ما نمنوراد هلعجن يدلانامزلا لعف كرا

 حاضيالا ةدايزأ كرمال ن

 وهضرالا تحن اعاد هنكسل هنال هيف رثا اه وا نانيع هل سيل دلخلا نا لاق
 يهني لفطلا| ي ىبع ئدجا تطوااذا هنالاق ىتح عسوت دقو . رونلا نعو اهنع ىنَع يف

 رم د[ كا .ةدع كلذ وركك,اذاو طقف ةدحلاو نيعاذ ريصي نا لا

 ةرورض ناله ءاضعا لول دينو لص مس عاد اا
 77: هك ذر طصكا ةداملاو ةطض كس

 ةجيتن ةليوط كسامم ىلع اهواوتحاو صاخلا ةيرحبلا ةوخرلا تاناويحلا لككشو

 اهتسي رف كاسما اهنلواحمو اهشيعم سنج



 ةماعلال ئاسملا مم د ميج كرد م وهف ا ا 5 الو ةيعيبطلا

 مولعلا هذه الملا يبا

 نم نوراد باتك نم ظعا -- ةيجولويملا ءىدابم - ليل باتك دعب متي لو
 يف ليل لمف ام ناويحلا لع يف لعف نورادف .ةيعيبطلا مولعلا عيمج يف ميظعلا رنا هيج
 هن وتلا ّح تح هاك درو *ىحاعم 51 رق هدرح 5 يا ةمواونملا َّض

 ةيعيبطلا ىوقلا لعفب ىجيردتلا

 د.

 ااا 0 للاارظظنلا نم ديءال .نوراد بهذميف ثحببلا ىلا لقتتن نا لبقو

 00007 0 انك ةمدقع يف لي هسنت وعَو بلضافالا ءاملعلا نم ليبسلات اذه
 رشنتت لو ةعجاه تثبل اهنكلو ةدوجوم تناكر اكفالا هذه لثم نا ىلع ةلالدإل مهنم
 سيلا وهون ١4 كرمال د مهلضفأو مهمدقأو . موصخلا 5 00 اما و ناهربلا فعضل اما

 نيسللا معا نم وه دضلاب لب مولعلاب هل مام ال ًاقوسليف مهضعب ةمهوت اك
 ا ١١ ني ران ىف تابنلا نائسي يف يف ناويحلا ملمت ىلو نا ا للا

 نيذللا ناويحلاو تابنلا ىلع قلعت ناسا ةيجولوروتيملا مولعلا نم سرد ام لوأو

 ال0 0١ ةدادمأ هب اره امباطلون, ةيفسلفلا هتاباتك ادع ام اذه اًءدج اهغيف غب

 رابتعالا نم هقح هافوو نوراد 0 ىتح هل عضاو لوا رع ىلا نعذملا

1 

 ابي تقلخ يلا ةروصلا نع ريغتت مل ةتباث عاونالا نا كرعال لق ةاقتعالا ناكو

 ةيحلا روضلا ردقب عاوتالا زر هيض أَم يضاملا نرقلا يبان مظعأ سوينيل لاق . ريغتل ناو

 هنا لاق نم ءاماعلاو ةفسالغلا نم نامز لك ف كيف كن لع لصالا يف ةقواحلا

 "ل كاد#نأ الا نر ل انسب لع هكر اير ودعا ندر ةيكاا ةرضاخلا روصلا تناك ابر

 حيحصلا لضْلاو . ل هوان طفش يارا لق نم يلا هراتعأ روح

 مباتك يف ليبقلا اذه نم هطسب امل امم ايعيبطو اًقوسليف ناك يذلا هدحو كرمالل
 ( ١818 ةنس ) رقغلا ميدعلا ناويحلا مرات - هباتكو ( 18٠١5 ةنس ) ناويحلا ةفسلف
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 .*رودب .ةدحاو ةعفد دجوب أهو سرفلا وا نول ا اعوت أ فك مهني

 ةفورتملا ةيعيبطلا وتلا لدي يبان دافي

 فيك نييب نا يغبني لب ةديدج عاونا دلوتن هنا لاقي نا يفكي ال ةلأسملا لصفلف

 ةلاثثلا ةدعر ع لا ىوقلا نع مع ال ًاًباطم نوك تتيح .كللد نيك

 ذب عا *ولشنلا اذه افق ليا وسر وانما" نيك ريش نو ا

 ينزياكتالا يعيبطلا ملاعلا

 نر لرش

3 
 اند

 تي +18١ ةنس ققحلا فوسليفلاو ققدملا ملاعلاو مادقملا مامالا اذه دلو

 نحم ىلا ةلاسملا نع طقف ثحلا ق هتايح نم ةنسأ نب ركع فرح دقو "001
 رثك ا نم قست هل لق  اجلاو ةيضاما ةيلتا مالا نا رع ا

 كادوا هذه عجرم نا ةناوحو هينا ةلصا روط تس وا 27

 0 ميهذم ىلع ل م ةلصأ نايك نطل ا عا

 بيلاسالا لضفا نم " دعي هباتكو .تباثيعيبط سومانل عضاخلا اهتوشن يف د
 ع يلا اهب قلعت امو ةيعيبطلا رهاوظلا ريسفت يف هيف دمتعي ال وهف ةيعيبطلا ةيفسلفلا

 كلذ نم دضلاب لب هبهذم ضرتعت يتلا تاب وعصلا ين الو . نايعلاو ناحتمالا

 يرحلاب وا هل رك انشا ةنيص امع دقار نكمالا نا ا يك ابطسي

 مولعلا لئاسم هضاب ”قلعتلا ديددش ل لضرعت املكو رح ارش ايلا طم 7

 ةرخابلا ىلع ضرالا لوح هفاوط يف ةيعيبطلا ةيملعلا هثاحباب كلذ لبق رهتشا دق ناكو ١١(

 ا ىلإ 155 سام( لكس ) هي ل

 (نويشلاك) يصر ( راسا و) ل ماظعلا اماجر نذدم ْف نفدو ا“كراأ ةنس يف 0 )س22

 .ةلفزتا ١
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 ىتح هاوس ام ىلع هضمب ّوقِي لو ليوطلا نامزلا اذه لك تبثي ل بهذملا اذهو
 خسر دق ناك عاونالا توبث أدبم نا اهس الو .هلضفي ام دوجو مدعل الا اذه انمو

 مو. يصوصخ قلخ هناو نامزلا رم ىلع تباث هناربتعي عون لك ناكف .عيملا نهذ يف
 مدقثلا ليبس معلا د م دما ثاعالا ثدخاو 2 روراف ماق 0 معلا اذه عزعزتب

 الآ 00| لق نك هيك د املا .ابتابلتثو ضرالا تاكت' تهذم نا ىلع

 يزيلكتالا ليل لراش رسلا ريبشلا يجولويجلا ىلا عجار كلذ ين لضفلاو لي وط نامزب
 راشملاتابكللانا ضارتغالا لبقي ال اب  ايجولويجلا :يدابم  وباتك يف نيب يذلا
 . ةدحاو ةعفد ضرالا حطس طق "عت 1 تابالقنالا نا يا ةصاخ لب ةماع نكت مل اهللا

 تحن ادبأو امئاد يهو ارمتسم اتباث ايجيردت اوشن اهخمرات يف امءاد عبنث ضرالا. امناو

 لاقو .٠ مويلا ىتح اهحطس ريغت لازت ال يتلا لاوحالا سفنل ةضرعمو ىوقلا سفن لعف

 تالا الل 1 انوانلعا نع ثيحب سوسحم ريغو دج ”ىلعب ءوشنلا اذه نا اًضيا

 بهذمنع راكفالا فارحنال ليبسلا دبم يذلا وهو نيبجولويملا روهجج هيلا مضنا ىتح
 عاوتالا تربت

 د

 بقاعت بهذه ميلستلا اما تاضارتقا ةنالث دحا هيلع انف يحلا ملاعلا روهظ اماو
 . ةيعيبطلا ىوقلا لعفب امباتتم ايمِيردت الوحت يوضعلا ملاعلا لّوحتب لوقلا وا . قلحلا
 0 نايل الت انأر' بش انلملا تح عاونالا عيمج دلوتب لئاقلا بهذملاب ميلستلا وا

 عيمجم هضاقتنال دساف ريخالاو تبث ال داكي لوالاف . ةيعيبطلا ىوقلا لعفب راودالا
 -هصن امهيف لوقي وهو ريبشلا يجولويملا ليل بهذملا اذه عضاوو.يوضعلا ملاعلا ىهاوظ

 ماودلا ىلع لحمضي ةيحلا عاونالاو ءايحالا نم اريثك نا انماعي رايثخالا نا »

 نم ةفورعم ريغ ةقيرطب تماق دق نوكت نا نم نذا دب الف ملاعلا رثقي نا نود نم
 ةفشتكم عاونالا هذه نا لوقلاف تلحمضا يتلا ماقم ةديدج عاونا ةيعيبطلا قرطلا
 « ظلغ 00 000 ٍضو ا ذأ

 ال ذا بارطضالا نم لوقلا اذه يف ام ةيعيبطلا مولعلاب نيفراعلا لع ىفخي الو
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 نك خيرات نم مولعم تنفر ىف دانخالا اك( ةاضحام عانتما اتم تهذملا اد لع

 ةيجواويجلا تابالقنالاو تابكللا يف ريغتت مل ةيح ةتباث لوصا دجوت ”هنال ةدحاوةعفد
 ارئاكت ةددعتملا راودالا لالخ. ين.ىرث انا كلذ ادعو .. ايندلا ةبرحبلا تاناويملاك

 ةدحاولا روصلانا ىلع 77 امم كلذك اهف ائيطب ًاضارقتا 2 عاوتالا ضعب يف ردت

 اهعم حصي ال تاظحالملا.هدبف + نضرالا تاقبط قيسنت يف زود ىلا رود نم تلقتنا

 ملاعلا تالا ماعلا ةدحو نم هماعن امو . ديدج قلخ هبقعي مات ضارقناب ميلستلا

 تاقيطين دج انال.اضيا كلذ ن دي ل يما روصلا لك يف ةلا براق ند يوضعلا
 ةنو اطاص غلب ط نا ىلإ طق ةمماشنمل روصلا نم ايلظع | ددع دل ةناتخلا ضرالا

 نيا وأ ةيلئاو ةضرقملا لوصالا خيب ناك فاوس ةئلتلا دحاؤلا ناكش ا اك
 نأ نكح ل انهو: ىننل امه اةذدحملا وصلا ظل ريال ارد كانا 0
 د ترام اطلعت تالا

 نمو . نرآلا ىتح هارصن هلو بهذلملا اذه اودي نوريثك *اماعف كلذ عمو
 رك لل ارا هسا دا طل ف ها هيفوك مئارصن رهشا
 -- ضرالا حطس تابلقث - مياتك ىلإ يبا كرع دتلو .. انلع اسرد والا 000

 مهنا هللا قوراد" اكمال قرالبم اجت اا 00 وهو ةضقاتلا وومالا
 : ري يقر كاد د اعلا حفلا ناك اعرو ٠ هيهذم لع اهقيطت مشن الطن

 نا رداق قلاخلا نا » ءلوقب ةلاسملا لصف شخ ' يذلا زيساغا فاجي رذعي هنا لع

 2 هجو يف بابلا قلغي باوحلا اذه لثم ناف .«اهتلخ هبجعا يتلا ةروصلا قاخ ديعب

 يرشبلا لقعلا هجو يفو
 ميلستلاو لالا ليك راما وع يور هل تيطاط ال كت

 ةعيبطلا ءارو ام ىلا روفط كردي مل يعيبطلاو قيقحلا ءايشالا ببس نأ ىوعدب هب
 ىضرلانا ىلع . يعيبطلا هببس ةفرعم مهلع لكشا ام لكر يسفت ينامومعسانلانأش وهو

 اواو لوي دلا كيما رهو ان ل يان لالا 0 ناش وهو كلذ
 ءامسلا نم لزن ههنا اولاق مهنيب :. التالف
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 اذاو.فيفطلا نود وه فريال للتلاعب” نارا نالوا: ديم ةضقات ةلاطن يف .(لاغ
 كلثلا نم اًرييكح ًايسق ناو راحبلا اهجحت اهسامحا ةثالث وا ضراالا يثلث ناب انركذت

 3 ةيعيبط عئاوم ةيماعلا ثاحالا نع انعنمب هنا لعن ةقهاشلال املا هيطغت يقابلا
 ال ١ ذل امو ٠ ةعشاولا انلارعسواو اكب ريماو ايقيرفأو ايسا اة دال

 0 ا باصا دلو: ةريغصلا ايوروأ ةراق نم هلك تاوه ايا ليبقلا

 ضرالا حطس نم ممق نه 21 سر هعمل لاا ةيشلابا 614 ندا ةيلوتلابلا اما هرمع

 900 را هلم تالا ةاكلوا لكس فنا فذ( قاوشم

 رصحلا دح قوفي ام راودالا لك يف ضرالا ىلع تشاع ىلا احلا

 بلاغ ف ابصقن نعو ةمولعملا داوملا ةلق نع ةئشانلا تاب وعصلا هذه لك عمو

 ان ال طرت ةزيقكلا ةفلتخلا ضرالا تاقبط نا اوقَمح ادق 0

 رود لك ىلع لدت اهتاقبط نم ةقبط لك يتلا ضرالا ميرال ةديدعلا راودالا يف "هنا يا

 اهفالتخا دب زي ضعب نع اهضعب ةفلتخح ةيصوصخ تاتابنو تاناويح تاع اهراودا نم

 : اهرب دعبلا داز 3

 | 01 الإ د2 لف ياويملا ءاظنلا يف تاقبظلا ضني ماتم نونيني اوراضف هيلعو
 ريفاحالا يف قنات يتلاوةيسلكلا 0 طا كا فادصالا [مزردخ انف ةقيدولل

 . ضرالا يف تاقبطلا ضعب ماقم نييعت ىلع اا ترا اهنا درك

 كلذ ضقاني ةثيدحلا تافاشتك الا نم اًريثك نا ولو ةنيمث ةلداربتعت مويلا ىلا لازتال ينو

 لئاقلا ميظعلا بهذا ًاثن ةيجولويملا ثداوملا ضعب مف يف مولا نمو مدقث اهف
 اهدي اناذللانابهذملاناذهو. قلخلا بقاعت بهذم ةجيتنلابو اهتابلتثو ضرالا تابكتب
 قحمب ماع بالنا امهم داريو ةريخالا مايالا هذه ىتح اههاوس ىلع ابلغت ريبشلا هيفوك
 بقاعتلا أذهوة يح ىرخاتاقواخم هرثأ لع موقت َّ ” ضرالا حطس - لع ةامح 25 لك مب

 ضراللا كا 0 وأ ”5 لصح

 داع 3

 اهقيبطت ليحتسي وا بعصي ةريثك لئاسم نم ولخي نكي مل ةيجولوتتلابلا لع نا ىلع
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 علاقملا حتفو لابجلا قرخو ةيديدحلا كككسلا دم نع ةرداصلا تافاشتك الا مويلا ةياغلا
 كلذ ريغ ىلا ةديعبلا نادلبلا يف ءاصقتسالاو رابالا رقحو ندملا ءانب و قرطلا طيطخمو

 ًاكاردا يضاملا يف ءايشالا هذه كاردا مدعلو . يضاملا يف وك
 قرارت ١ لطيفا يا 2 وش دجو اذا ناك ًاحيحص

 اير لا ةطوبع تق اهرثكلا للا ليالا ءاحالا عيمجأ نأ ترانا, يقبتي الذ
 ىثالت كل مسقلاو . لاوحالا م الإ يام 1 ”هناف اذه
 ةفئاطك هعبط رم ظفحلا نكمم ريغ هنم ناك ام ايس الو ةيجراخلا ءايشالا لعفل
 تاناويخلا تفل نانا دو لوو قانا را ةيقال ةوغيرلا ؟ءانيتالاو ةوخلزا تارا
 عقاوقو فادصا وه امنا ابلاغ ريفاحالايف دهاشي امو . ةردنلا ةياغيفف لكيملا ةميدعلا
 .لكااش امو ةرجختمتازرمو رفاوحلو نانسااو شوارو وعشر ماظععطقو ماظعو ةنماك
 ردانلا نمل. اهتشيعم ىلقجبو اهل ةعباتلا“ءايحالا' ةفرتملل ثلا نوكيي اراثالا لع ملكي
 قتلت. :نا هنم زدناو . !"ديج ةظوفحمو ةلماكل والا ةنمزالل ةّيمظملا لكيلا قثلت نا
 ريخالا اذه ةلثمأ مظعا نمو . ةيصوصخل :لاوحا. نم: كلذل ذب الو. ةزماك تاناويملا

 ةلثمأ ممأ نم + يف ىلا للوالا ةليقلا وا ايريبيس ( لوالا ليفلا وهو ثوم عمج ) هتسيفاع

 كقول اني اهئاشحاو اهرعشو اهل ةلمك دجو تاناويحلا هذهف . ةيجولوتتلابلا

 لعف أبظقح ببسو : مدقلا اهاعط اباقب اهدعم ف دجو هنا مهضعب عزو عسسل

 .ةنبط ضرالا و ا الئانس غاملا ناك نيح ثنفدن أ. ثتصقو ثييح ةدواجلا ضرالا وا ديلللا

 يك علا ةدعاسم نودب لث املا هذه كاودا يرشبلا لقعلا لع بعص 37 ب يلو
 ذجانم اهما تاناويحلا هذه نوريتعي نيذلا ةلاحرلا ايريبيس لئابق دقتعم 0 هيجول

 نودقمي هر ورشا ايليا ضو وونلاا لياقت انلغ تره الا ته

 ٠ طوال فإنك سلا كالت ال ووش ا
 هي

 مدوجوو اهم» ظوفحلا دلتل ةياخال ةبعص ىلوالا ءايحالا ةفرعم نأ مدقن امم ربظيف
84 
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 ناسنالا لبق الب وط اًنامز ضرالا نولهأب مهداقتعا يف اوناكن يذلا ةربابجلا
 اكردا دق مهرصع نيقباسلا ةقاثلا راكفالاو ةحجارلالوقعلا يوذ ضعب نا الا

 )» 56 نم ( سولاف < » يتانويلا فوسليفلا نراف مدقلا دنم ةقيقحلا

 0000000 1 داسألا فرع "9 ةيبؤابلالا ةقسلتلا وباو ناتويلا ةط ال ”نلأالا ودعلا

 نم لدتساو ىضاملا يف ةّيح تناكت اتابنو تاناويح اياقب اهنا فرعف . ةقيقح يه اهب
 ملاقم راجح يف متتلاو كممسلا روص عابطنا رهو لابجلا ىلع ةيرحب فادصا دوجو
 1 < اهلالاا ةدنع نكت ناك ءاللا نا نسوقازتسو سراب و. اريمزا

 00000 0 دادلاو كاتهو. انه ةقرتتملا ةيئاصلا لاوقالا هله لثم نا ريغ

 رعت اهب اهطابترا مدعل اهضن دحب ةلياج تناك ناو اهيلع لي وعتلا نكمي نكي مل غباونلا
 ةمولعملا ةخسارلا قئاقحلاو . بانتلاب و ًاليلق ًاليلق الا كردت مل ينلا تامولعملا نم ب

 لئاوا يف الا كلذ سيتي ملو .ةحصلل قباطم ميلعت اهيلع ىنيب نال مزاي ام نود تناك
 ساساعضوو « هيفوك» ريبشلا يعيبطلا ملاعلا ماق ثيح يضاملا نرقلا رخاوأو نرقلا اذه

 ثيدمحلا معلا اتسع لال 5ك ىنخي الو . ىلوالا ءاحالا لع يا ةيجولوتتلابلا

 ( زيساغا » مالك نم كلذ ىلع دهاش انلو هنم رظتني < اضيا قال ةنكلو 5

 لوقا تيح

 دا ور ةطينبلا ةلاثمملا هده دييأتل ريملاو ءانملا خرم ئّضتقا 5 فرعيال»
 ل دل ا ناك تاتانو: تاناؤيح 'اءاقب ةقيقلظا' ين: هاةرجيحتتلا' راث لا وا

 نم تسيل ريفاحالا نا نيب نا لات م ذا . لمعلا خيرات ىلع نوفقاولا هلا ضرالا

 سسؤت مل هيجولوتنلابلاق . الي وط انامز هيلع لوعملا نكبهذملا اذهنال نافوطلا برخ
 تضرقنا دق تاناويح اياقب يهن اياقبلا هذه نا هيفوك نيب ام نيح نم ألا ةدعاق ىلع
 (ااهلخ رظننت يبلا لئاسملا نم انل ضرعي لازي ال يف كلذ عمو

 هذه لبسي امو . اهلحب ثيدحلا علا لفتشي اهملا زيساجا ريشي ينلا لئاسملا هذهف

 0017 1لتعلا ماكحا لع الا: نوب يعي ال. اهياحا ةيدقلانانويلا دال: يف ةتيدم ايل 1ك هين (1)
 لك دحاوب "الا ماعلا
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 ىل والا ةلاخخا

 راردتو هيجولويملا تابكتلا بهذم - يفاحالا لع يأ ةيجولوتنلابلاو ىلوالا.ءايحالا : تسرهف
 ف ال ءار لإ ملا ا قا لإ ءايمتالا وعفا حدضاتتاوإ تف ككاياتع اجب اند 2 قلخلا

 نوراد وقياس اعل ا يبطل ع عاون ,الإ باختن أ ٍِق اكو نوراد لرشرسس كلذ

 ركوهومل 50 2 رانا نناعكاو رسروقكو 1 1 ينو ربلشتس اورفحو 6 5 هورصاعمو

 ريغو- تاعوتتلا ا ١ عوتتلا اناث . .ءاقبلا_عزانت 6 27 نوراد هم تنال

 ةيحولوملا راوطالا ىدم ىلع ” يعيبطلا باختتنالا ١ 0 .”ةنارولاو لاقتتالا يأفلحلا ًاعلاع . عاونالا
 تاتايتلاو تاناويحلا ريبغل ” يف ةيعانصلا ةيرتلا 5 سرد نم هبهذم ىلا نوراد لصوت -_ ىربكلا

 ةداعلا لا ريخالا 1 ةبساو دولا رعت هولا 0-5 عاملا ل ةيلهالا

 ضنا ةجراخلا ل املا ودم ىلاو همدعو لمعلاب ها ع هل ذر رو نفثلاو ة ةرو رضلاو ا رلاو

 هير أ زو عوض ندم رتبتلا وأ فتاو ولأ نو يك ىلع 2 ت|كمإ لكل ا هحيتن ل ءاقث راللا تح

 كك هيلع با س م 0 نم سس 1 ثور 5 20 0 0 1 د تاع ام وهمه ةشلئنح

 كم دمو قاتلا دلوت هن ركلايه هكا ؤهروص 32 هاكيوضلا) 3 6 50-- هيلع ءنوراد م الب 5

 ودل الا نورك لكعو 0 01 كلا

 داسجالا هذه رم ألا ضر الا ميدا نظأ ام طولا فخ
 ءامحالا ٠ نم نييالم نييالم روبقب رغ اميمج انمأ ضرالا اهب طن ةوطخ لك يف اننا

 ضرالا يف اهراثا ةكرات تنام مث انلق ةايرطا رامز تل تام تشات ىتا

 انل لوقت نا اهم ديررت اهناك انمادقا تحن ةطسنلا

 اخ دلل ىلا رانع "طسرلسناف ال كدت اناا
 ل 0 07 ناكمر ناز لكي ف نار الا قع سائلا عار دكر

 : د يف ءايحالا روص مسرت نا مهمعز يف ال قار يلا ةعيبطلا تانلف نم اهوربتعاف
 نك اما يف تدجو يتلا ةلئاملا ماظعلا نوربتعي ىطسولا رصعالا يف اوناكو . ةراجحلا
 فئاوط نم اياقب اها ؟١'تن دوتسملاب فورعملا ناويحلاو ىلوالا ةليفلا ماظع يو ةقرفتم

 ةيبلحما نأنسالا اذ ي! ( تندوتسملا ) مسا ( هيفوك ) يلع قلطا دقو ضرقنا ناوبح عون (1)
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 وسم يناذ يجبوعت ماد نمو مولقم يتاف يميوقث مار نف
 انوابا لاق دقو:اندض ناك ام يف اياد ءاطخلا الو . انلام يف امئاد تسيل ةقيقخلا

 آ 000000 لاا وستتم اراك وذ دخون مالا يف تركمان ف الق. الم البق م
 واركفل اًدحا مصتخم نم ريكحلاو اقر كالا ضاعت ع الشالات ىف لقاعلاو

 ناهربلاد ناهربلاو ةجحلاب ةجحلا مفد لب . ناي
 اال 6 كارد قلأ نكلو."ي ينكاب ةشيملا بلط امو
 ”ا ,لتبلقو: ةأيع ال اريل اورو يلع يم

 ارز هن لل

 0 ل
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 ةيعيبطلا مولعلا ريسةعرسنال اب روا لكي ف اكلم ىرتال ىتح مالا لوطبال ا رو "'”لبقتسملا
 يلا هل هب 0 لالاقتساالا بلط ىف راكمألا ةكرح ةعرسب ندوب

 ا | مارق امتي درف لكل ةنذؤملا تاسالادابك هلا كام ال

 لازي الف ةندمتملا 3 3 يف ىتح اهمدقثو مئارشلا ريفت ىما نم نكي امبمو
 اييلع ةالعإلا لبق اهيف رثالا ديدش دادبتسالاو ديلقتلا عباط

 مرسال د بس يي تكا

 تافااع ةا ورا 0 الو نيرا

 00 باكو اانناكف -. :اههاو نونبلا لي تعاد
 ل مالو ف

 نم خيراتلا يف امب سفنلا اوللعت الو . هيلع ضبقي نا عمزم ميدي هقوف طساب برغلا
 اهءاكحا ديلاقم كيلا تقلا اهنم فعضا 2 مايقو نأشلا ةخذابلا ممالا ضعب طوقس
 تاس رد ميناما اوفلبت نا كا لا كلذ لصح ناو ”هناف اهروما مامز م
 لاوزب لوزت الوحم ال 5 ةعاطلا ةطساوب كلذ راشتناو عئانصلاو مولعلا يف مدقتلا

 ناكم ىلعاو اًنأش اهنم عفرا اهدادعتسا يف نوكت ةما اهفلخت مالا نم ةما

 ماكحا يدخل قفا وت لو . ملتع ٍبلاق لع ناعم مصل !نم رجرا اوان

 قف دتش نأ لق تحبلا نين نات: يهاصخ يف دتحم نا لبق رظنلا يف دحم نأ . هلقن

 ا ءاطخلاو ءاطخ باوصلا أو رف .اباجحموقلا رئاصب ص لع ضرفلا لدش اعرف ىلا

 ايصم ١ ديجم هجو ىلع ينودعو . ابي رم اًبطخم هجو ىلع ينودعف

 ردق ىلع لاعالا عبزوت اهيف متي ينلا ةيطارقوميدلا ةيقيقحت ا ةيرومحلا لب موبلا ياكل ايديا كد
 ىوق اهعم رفوتث يقلاو كللطف ع يلدا نوذيب عحاتجالا ْق درف لكل ةعنتملا اهعم رفوتل ثيخح ةيمومعلا جئانملا

 نكما ام ىوفلا نهب طيرفنلاو ربذبتاا لفي ثيحي عاتجالا



 ىلوالا ةعبطلا ةمدقم 0

 ىتح هقوقح مضمنو ويلع ماهوالا يلطنت هناذ هتقيتح لهاجلا ناسنالا فال

 نوكت ال مولا رانق يف ةج ! ةمالا 00 كلدي امو رثا 0

 بكم عرات ا لا ايقناتلا ىلا لك وهال: ..ايكلم ىلا ةنلدلاب داوجتولا يف انش

 ردحاو يف ملاعلا ممجي نا ركتسم رزان ا

 ىري ال ذاوةمالا ةنيط نم عفرأ هيلع نم هيي روصتي. نأ لآ رورغلا هب بهذ

 يف ام نا 'هل ليخي ىتح ءلالض هيت يف حمطي و مدجم ةرمخ يف ركسي لاب يذ دض نم هل

 ةمالا ينيع يف الا سفن بصن اعرو هيدي عنص وه وا هل قولخم ضرالاو تاوامسلا

 فزغتسيف'هاوه ىوس نوناق الو هتدارا ىوس هل ةعي رش الو ةيعرلا يف دبتسيف هتقدصف

 رمكلم يف كلاما فرصت اهبف فرصتي ةلجلابو اهدالوا لتقيو اهتوق فعضيو اهتورث
 0000 لكلا ان املا صخشتف [مالقتسا نآكرأ ضوقتت اهنأش اذه يتلا ةمالاو

 اا 0 ال نا ةنالا تيخو | قاحلتسالا لذ امنوموسي و نيحافلا يديا اهملا

 باحصا ميلاعت مايقو ماهوالا ناطلس طوقس دعب يلا انضاتسال فرانك كاتو

 )01 ل تكاد ام طق الل قفوتت ناو اهم اهتكوش فعض وا اهعاقم ةرحلا راكفالا

 000 ادا دا تالك اهف ةضينلا هذع نوكت لي ةدحاو, ةيصعرويلا تضم ولو

 قرفت نم اهنيب كلذ بجو امع ًالضف اهئاقبب بهذيو اهئانفب عرسي رونلا ءافطنا
 ربكا وهو اممامضنا نيبو اهنيب لوحي للملاو بهاذملا قرفتو اهنلك ىضنت فيكو ةملكلا
 لاصحتسا ىلع اهنم ةفيمضلا ىتح مالا تيوقل الواو ةميظعلا مالا طوقسل ببس

 بوق همصخ ناك عم بلغي ال مضنا اذا بعشلا توص نال اهلالقتسا

 دقو مويلا اماو كب رم ٠ 5 كلذ نم وش ةلاح يف ةروثلا لبق ابروا تناك دقو

 500001010 تا عبار فتق اهتكرجأ ةداقم تناكيتلا طبرلا تا نضل كلدطق

 ىلع اهتاموكح تدساف ماكحالاو مئارشلا في لاملا حالصو نأثلا ةزع نم هتفلب ام
 اضوع ةك املا يف 3 اتراصوا هويقلا] كالت كح تح ايقاب قد يلا فروا
 هللا ةيركملا ةقيحلا ع ةئيحلا: هذدهو ةيرؤبمت تراص. ابضعب ينو كاملا نع
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 ءانكلا(لراش يفوت“ الل ل ا

 يراضلا كي صل ره يقتنو هل هل بالك ال نم لع بائذلا ودعت

 ضرغلا نع وأ نوموصعم للزلا نع "007 وأ نولوقي اهف نوضراعي الو

 0 8 كلر نذل ان“ وو نع ةمصعلا, تشن نق ةيناسض الا 5 لع نوهزنم

 نب واغلا ءالؤه نع اهمفن
 مجللاب ليخلا 0 كك 37 ميتارغوم رع تر ىف نم

 أ نورد ناك ةمالا أيه ةدعاقىلع م اق'هنوأ وسلا يذلا شرعلا نا اواهذ ا

 مروج تراسل

 ا و ايل
 ضعبب اهضعب كحن يعف

 ”هطح رخص هولك ١ كلذ مهب ىوه مهتم نر رم هك ا لاا ادق

 لع نم لا
 بعت نم ةحار بلطت تضفتنا وا
 رذمرذش ءاضفلا يف اوراطو اياظش - ا
 نوكي ال ةسايسلا لاوحاو ايندلا روما يف ةعيفرلا بتارملا يقر نا نومهوتي مث ما

 ناو ذي تا نودي ريال اننا شر اعلا 0 ناذلا قاتلا لا كا

 كلذ كيم لعاالاع 8-2 هي ايسأ

 0 ةلاح اهمنود :رمو ةفاقلا ريخ هرم سلب دقو

 هيلا "بيف ةلامزو ف اتعوال ةفرح مدح د كلا
 تاج ةيعيرطلا/ ةايكلا يف اك ةقادالا,ةارللا يف رد ةلاعلا تاماتلل قاس ل

 . نيملاظلا نم ماقتنالا يف لدعلا لك لدعلاف . راصبالاو رئاصبلا سمطي و راودلا

 قفختو هوجولا مسهنم ويف دوست موب ينأب ذا . نوبلقني بلقتم "يأ نوملاظلا لعل
 نولعفي مث امو مهيديا تنج ام ءازج حاورالا قهزنو بواقلا



 _ ىلوالا ةعبطلا ةمدقم 00

 عل را لا لج لع»رت : "لك فاضت "لا ضرالا لع تايانللا نم ردقلا ردقلا

 الا ايما بنس اهو ي 1| ةزثمالاو مهني رتو مهعئارشو مهتاموكحو مهتانايدناف

 تائيه يف ةدراب ةمينغ املا يتلا ا ناش سلا لب

 حبقا *صاقت الو هتءاساو ء يسم ا ردق 00 هنن انحو يقاحلا نأش مفرت ةيعامجا

 بيرل كي اطل "ضاقت هل ةيطا ناناز ناك اًهوكترم ناك اذا آلا بونذلا
 اوكري 0 رمل اب مشب انبازيتكو/ا اراك اوناك اذا اهباحصا نأش عفرت

 0000 نكد نوكت يتلا ةدسافلا تاداقتعالاب مهءاكحا داسفل آلا حيبقل
 للا لعبا نم لب ةلكالا دبا نم 10 وين رع أع

 ااا تالا كلا لاح نال نم نكلو ءاردالاوبءاسورلا هاوفا نم دخؤت نا تم

 ءاوهالا ذيفنت ىلا اهنم حيحصلا لدعلا ةماقا ىلا يا ةيناسنالا ىلا برقا وكلت تح

 00000 11 4 نيداش.ةعيظلا هيف تسنادسح مدهت الف . ةينافنلا ضارغالاو
 00 هذه سم ًاماكحا ثبت هر اولا رع قرا ةلابا مديتالوا كي برخت الو يوق

 يرو هيف 00 اج علب نص 0 قحلي 0 ذل للا

 كمل 00 |ردصف لبق يذ نمرثكا دانتخالا ةايح نسمئام اهق.مويلا اؤعار

 ةيبدالا ةايحلا ثيح نم اهاوس نولمهم نولازب ال مهنكك . دسجلا مادعا يا صاصقلاب
 300000000 د را ذا داجالا لق نم غال لمألا لق نان

 ا 1 اا ركل ىف 'طاوخلا ةزؤث كيش وه اذهورا ةقسملا ةايحلا لع

 امهملع ريصي ال قوقحلا عايضو ملفلا ناف ةطلسلا لها عاقياالاو ةناارمسلا :كدعلا

 دلل ردو
 امسلاو مجنلا اهثود نمس فنا اهل رباك لذت ال سانا بر

 000001 ءلخا قرف انسب. الكا قلل. ىلا وتد اهنككو
 بابرالك مهتاصنم ىلع اوسلج نيذلا كئلوا ماه قوف ومسي نا "هل نيا نمو

 يفونوهال سانلا حاصم نع مثو نوهيو نورمأي بارتلا سود مهلجرا تحن هوسادو

 نوليعب ثيح ىلإ نولي نوحرع مههغس



 هأ/ لوالا ةعبطلا ةمدقم

 لانبملا تايبيار“ نط |ًادولا كد. 3 شنط ا وغو صل ا رم
 ارفف كني ةيتك ةيدالا ةيبلاو ةسيملا دنا ساس ١ ١

 تاشاولا نمأ طلع ا مؤذ قوتللاء اوما ةلاابزو 'هلاثملا ىلا للاب يح ناسالا 2
 يلا" زق ة ضمنا طيني ال ةعاحيصلا"اةيرآلا ملط ناني كال 2 را
 . مهترطف يف ةرثؤملاو مهعلاعت يف ةضن افلا ءىدابملا دح ىلع اهريتعي لب رشبلا اهعضو

 عفان هارب ام ثيح نم الا اهيلع سانلا عامجال ةعي رش الو هنا وصل اكلم باب الف

 اهقوقحلا ادي وم ةيعامجالا ةئيهلل
 ناك هدفنا انما للتايم :لاوحلا كو كيلتخمت دانبلا عقل إ/ اذح لارغتلا اال

 انيك ان ار كع الفك و
 دوجولا دبشم يف لدعلا ماوقل انكشف هناوأ 5 يدا انني يف نيقفتم

 ةلأسم لك كح ل اع لب ديرك ماا ا
 هل اعل اجا ع تير اا عبل ةيضقك ةيق واب ةلايلك ةلائيب نك ل نانا

 بج و درف كك دحاولا ضرملا فالتخال دحاو عون نم اناك ولو قخرك ضنرم نكت
 بج !كضرم لك يف صخش لكل يصوصخ جالع ةماقاو فالتخالا اذه ةاعار»
 ةررقملا ماكحالاو ةعوضوملا نيناوقلا ةكردتست نا ليحتسي ةيضق لك يف سيروا

 احل ةنايص نوناق يف ةعي رشلا اومض هلحم يف مهفوخ ناكو اولدعي ال نا اوفاخ ال سانلاف

 تيبلا بحاص راص يا نروناقلا ةنايصل ةعيرشلا تراص ذا دوصقملا مهءاع ىوتلاف
 ايس الو رازضلا نس كلذ تو. .ام فضل الو. !هيجاتيآ ةنايصل“ ايلا آل دقي ةنليعل

 تيدا ةكوف اصصاخح اضوصوم” ءاعدلا هك |ع عدن 2 كلانا 0

 نونيبتي لاوحا مل ضرعت ذا مهفئاظو ةيدأت يف كلذ ةاضقلا لهجب ال دقو ابئاس ”هارب
 مهقحلي ام ردق نم نيلزنغتسم نب رغاص هيلا نوداقني مهنا الا تباثلا نوناقلا ءاطخ اهف

 اذه هءارو نونصحتي ام ردقب تويبلا بي رخو سوفنلا مادعا يف ةيلوؤسملاو ةعبتلا نم

 ىلع سانلاةماقا اذبك نصح ءارو ةحار مريمض دج فيكو . نولدعي مهتيلو اولدع اذا
 اذهىرت ال انا » خابلوه لاق . لظلان« عوطا مل وهو ضارغالاو ءاوعالا نه ملام

/ 



 لاوحالا لكن وكت نأك اًنايحا اصقن نوكي دق لاكلأ ناو . ملا كلذ بصي ل امبرو
 اهءاما تشب نا ردقي ال هناف هل ةتفاوم ريغ ةجراخلا

 اناا نةسلل_ قظوول ا ةارتعا: ءاتتقال ا درغلا+ ىن دق
 '000 ال لل اذيق ةيضيراخلاا لاوسنالا قمنا اك ها كاذك مي ”ةنكل

 لاكشالا يف نالعني دق ام لاو الا ين لعفي ناسنالا نأ ريغ

 ينام لذي و كلذ ثيح نم اهلعف سرديف هسفن يف اهنطساوبلعفي مث نمو
 . لاكلا وحن همدقتب عرسي !ديمح اريثأت ءيف رثؤي امل ءايشالا برقا اهلعمل هعسو
 روما حلصيف ًاًضيأ ةيونعم لب طقف ةيسح تسيل ةروكذملا بابسالا نا ضيا لمعي لب

 نيك اي لع ازيك ا امايتعا دب متيم اهناو اهنم اريغص اًيشرقتحم الو هميلعتو هيذهت
 اًءرضم هارب ثيح نم هيقتيف ىوقلا عمج سومان ىلع هلعف عمج ميظعلا عقولا نم هل

 ةيعيبطلا هتابح,لاوحا يف مظع ريت هلل صحم اذكهو.. عفان ”ءارإ ثيح نم ”هدصّقيو
 ةالالجو ةلابن ةيونعملا ”هاوق رئاسو ههفطاوعو ةلكو الام هلكش دادزيف ةيبدالاو

 رشبلا يب نم رشلا لقيو
2 

 اتوب ىرن مويلا برغلاو قرشلا نيب انلباق اذا اناف كلذك ةريثك ةيلمعلا دئاوفلاو
 ةضئانلا *ىدابملا كح ىلع ةورثلا بابسا رئاسو عئانصلا يف مدقتلا ةهج نم اهعنيب ًايظع
 لمن اهدعب و ةيرثوللا ةروثلا لبق ابروا ةلاح ني انباق اذا وا اهنم "لكم ئارش يف
 كالت اهمبس امنا ةراجتلاو ةعانصلاو ةحالملاو ةحالفلا يف ابروال تلصح ىتلا ةضهنلا نا
 اذا 11و كات ةخادرمو  ةذويق نينت نم ققملا تكك نيل ةينيدلا ةوزثلا
 تاكرشلا تدقعو لماعملا تئشن اذ . ضرغلا عقريي ههرصب يع نم ألا اهتدئاف ركتي
 ىلع ناسنالا مزع يوقو اهب ةضهانلا مالا ةورث ترثكو ةيعانصلاو ةي راجتلاو ةيعارزلا
 |0000 11 نءايعلا ههيرقه اهاوقو ةءيطلا لع. ىيظتباوناننعضلا نم ةيقءام

 تادللا نا ينتتك ١ اع كلذ لكراحبلا نو لصوو راخبلا ىرستساو دل

 رارسالا نم فرعو
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 لاغضتلا نحل امطلا كنانغان © لك وو الكل

 ةيسأيسو ةيلمعو ةيبدا ماسقا ةنالث ميس رولا امأو

 اهف انن نكي و 8 1 دح قوقت كلذ ىلع ةتترثملا ةيبدالا دئاوفلاف

 الا هلاح حالصب عمطي نا يغني ال ناسنالا نال كلذ انافكك نق ةقيقملا ةفرعم ىوس

 رلصا ةفرعم نم لجخم نأ بج الو هدهج اهلا ىعسي نا همزلي يلا قئاقحلا ةفرعم
 هفق ىزياوا قاما علاق ل لوا لو رح 0 ناو هل

 الماك فن اكن ع ىلوا وهف لجخلل هجو كانه ناك اذاو سمالا يف ٌهنم لك1 مويلا
 هيف ام لاعتسا نسحا اذا مدقتال لباق 7 مهي هلعجت ةفرعملا هذهو . ةّيطخلابصقنف

 ناسنالا بيصت يتلا بهاوملا نم ةيررس هيه ا ام نا ملعي ذا ىوقلا نم :

 يو ةملس بابال وحقل م ىلع عجتم لح ةجيت وه او اسم يشم بس

 .نوكي دق هنال ةيزا هلك ل بقي وا ةلخ هلك د بني نا يغني ال ناسنالا نا كلذك

 كلذ وب مدختسيو هلاكو هتوق عوضوم نع هيف ثحييف اهريغ يف اصقان ةيزا الكتسم
 نهذلا يف رقم وه ال سايقلاب ةيزم ةلخلاو ةلخ ةيزملا تدع امر لب . هلاوحا حالصال

 ماكحال اتفو لمعي اعاوتةعيق سرر ةفشت: لقعلا نا كلع د لقعلا ةيرحردب مم ل
 م كلاب هن. لتحول ماكحالا هذه بجوم ىلع "يلمع نا ريغ 0-0 ًاشنم يف

 ا ةرورضلا كح ىل اع ريغتيف نوكلا ىربكلا طب اورلاو ةيلكلا نتيضاوتلا تيَِح

 ارا الو ريغ ىأي ميلعت وا مثوب !ديقم ناكل ام فالخم نيسحتلا ريغتلا اذه

 عار امن ىلا راقنلا ةقحر ديس لوم تو ىتحي «'” .ةيلولا :اهقنغايف ةلباكاا قبب هناف

 ما املهجب يلب هقوف ام لع ىلعاعت 50 يدج ال اميف تقولا ةعاضا ةعيبطلا

 ا اهرخؤم ىلا نتارلا ةسوحعم'ةقانلا نولي ري لوناكو ليف - لحرلا ةقولاو رشحلا عا هللا

 كلذك اهنوكرنبو . ةقانلا قنع اهنودلقيو د نودشيف ةبلو نوذخاي و اهطب و اهلكلك يلب امو ١ اهريظ يلب
 ردقلا دنع ثوغ يتح

 انماقإو كلملا ءاهنا انيلا لدو ذا مجتغا ربش دنع انك مهضعب لاق. مجتعنا ربش يف ردنكسالا كلاق (1)

 لخلا لاقفرثب يف طقس يت> ريسيو كيب ريدي ربش لعجن موجنلا اني ريل انانب انلخدإو ىلا فوج يف



 لوالا ةعبطلا ةمدقم هج

 مل كلار نركلا لاوخأ يف رظنلا ةلاجاو ةيفيسلفلا * ىلا يف ثحبلاو ربكمتلا نم لقعلل
 تقنتعا يلا ةمالا نا وه عطاقلا ليلدلاو يضاملا ناهربلاو ٠ ةميدقلا ملاعتلا ةقبر نم

 ايلي تبل ىحابروأ مأ نبي نم ةمدقتم تمفدنا زياكتالا ةما صو بهذملا اذه

 الخ فارتللا اغكرع ةبوعص غ متر ىلع مويلا ىتح ميف لازت الو ملاعلا ةمدقم يف اباعج
 قبال 0000 باطل كا هاذا هيب ل ةوحاس كفل اناف ابروأ مأ يف قال

 ينلامالا ضعب اهتبسيف اهبف بهذملا اذه مدق خوسرل مويلا يش ا لقا ف ةرغاكما

 اريثك 'هزواجتت ىح ” الي ولم اًنامز نلت لاعب

 نع 0 ىلع 6 نمو تاياجوإلا باحصأ# ةررقملا لاوحالا ىلع نوظفاحملاو

 مهعُ 00 ادي جاما ررت رقم وهامب ًالارمعي الزوكلانانوعديفةطاسلاباحصأ
 ٠ كلذ دض لعزاكل وق لك نوبرغتسيو هوغلأ امه مهمادا راسو مهتاغلو مهتاداعو
 رضع عم نوريغتي مم مث رخأت الو مدقتي ملاعلاو 0 كك نأ لع

 28 ل مهنأك نولوقي ام نور ّركي نولازي ال مثو رصعلا اذه ”هررق ام نودي ْوِيو
 ممن ا ياا راح سلا يف مدنعزئاجريغ نراك نورت

 مهتضراعف ٠ سرادملا يف مل 00 مويلا لاقي ام نا كش الو هودوعت

 مداد مدقتلا قيرط يف كولسلا اهم نوبّعصي تابقع هلا لك

 كح يّسقيو تايانجلا نم مل ام ىلا اهنوفيضي تايانج ىوس مهبسكي ال مهيداضا
 مهملع فلخلا

 ا
 ًالظو اًربق عوبطملا سكعو عوضوملا بلق كلذب اندارم نا ءىراقلا "نمهوتي الو

 دصتلا امناو الك مث الك اهديأتل اهلامتسا ٌدح ىلع تانايدلا يفنل ةوسقلا لامتسا يا
 رودصلا يف ام ءادبا نع سافنالا يخت الو ناميالا لع نانا ا تايكملا أ

 الذ ةداضملا راكفالا ضرامت الو لوقعلا ىلع طغضلا ىشاحتتو ةنأشو الك عدت لب
 نوكلا اذه تاملظ يف اهساربنب سانلا يدتبم و ةقيقحلا راونا قرشت ىتح نمز ىضع
 01 تت اي ناد سلا رطل لا ع



 ب 4 2/104 ةتنشن

 ة؟ لوالاةعطلا ةمدقم

 فرصتي ىكك ركفلا ةيرح لقعاقلطت ةفسالفلا ميلاعت نا اهنيب قرفلاو . رشلا بانئجاو
 هيلع حلطصملا نال فالق :ركوأ نس الف ناكملاو نامزلا بسحب ءاشالاب

 تانايدلا كلذ نم دضلادو . نيرخا موق دنع تكاد ندب موق دنع ا هنا

 ال قالطالا اذه نا بيرغلا نمو . قلطم رشو قلطم ريخم عت ذا لقعلا ديقت اهئ
 ا ةكترلو اطار ديك لتقبو انس همم نالتتلا“ نيل لل اهالا قفاوإ

 عاقيالانا هب رت هتعي رش نال ريخلا لعفي هنا نم نيش ىلع وهو علاظنلا حبقاو ممابقلا

 تانايدلا نا نع الضف ٠ امومع دوجوا قلطم ريخو يرورض هتلكاش ىلع سيل نع
 يف نتفلاو رورشلا رُثكتف مهضارغا ذيفنتل ةلآ حبصت ءاسّورلا يديأ يف اهديلاقم ءاتلال
 ّق .رحلاو ٠ ءامدلا كفسو بورملا ةراثآو دونملادشحن م ظعأ كلذ ىلع دهاشيأو ماعلا

 اند دج كاف اول كد طع خيراتلا لزازب يتلا باذعلا عاوناب بيذعتلاو راثاب

 نم كلذ ربغو اهنيناو اهخارصب ناذآلا اليو امي كيريو ابعقانم كل مسريو
 يتلاةينارصنلاو ٠ نام الا فات 38 ا داصلا رجحلا كي يلا تادابطضالا

 ل رورعلا ف نئفلا نم تراك انتةلرقن ع نأ هلا ردقت ال ةيدالا اهعلاعتب رختفت

 قفكللاو بيذعتلا نم” هتنجو املظو ءادتعا لتقلا نم هتبيكتراو اهريغ فو "لظسولا

 اه ١ نزع لسوأب كرت تالا مهنا ألا ملل بنذ ال ءايربا سانال اصاصق راثاب
 ةب ريرعلا روصعلا كلت ةعانش يلع ةدهاش سي راب تاصرع ث ةنقاو كراد ناج ين

 7 ةيشحولا بواقلا كلت ةواسقو

 ديب #7 دع

 ناك ةكرد يأ ىلا ريال رثوا بهذم اهراثا يلا ةينيدلا ةروثلا الول "هنا يدنعو

 ٠ ىرخالا بهاذملا نم لقعلل ادق لقأ نسذملا نب هور ف طع دف نارزخإلا

 بجوأ ةلاجا مدقتلا ناديف يف ماعلا تعءفد يبا ةبواسرفلا ةؤوتلا طارش اع اثح ولو

 تلبسو رطاوخللا نم تبن امب ليبسلا اهل تدبع يتلا يم رثول ةرون' نا لوقن نأ انيلع
 فاضح يف "اهودعو هذه 'كراد راج وب وط مولا 1# نيذلا لاجر لاعأ تافراتم نم 61

 ناطيشلا عم ةهاعتم اهنا اهوربتعا مبمال يضاملا يف اهوقرحا دق اوناكو تاسيدقلا



 والا ةعيطلا ةمدتم كو

 تناكل تعمج ول اروطس مدلا نه هتاحفص ىلع انيار خيراتلا ىلا انرظن اذاو ضعب ىلع

 ىوس تانايدلا ين نكي ملولو . تانايدلا اهتراثأ يتلا تاودملا الا اهنبس امو اًروحب
 ناننالا ةلاح انلم أت ولف ماين د يف ناسنالا ءاقش ةلع نوكت نأ قكل ركفلا ةيح كييقت . 1 . 5 0 3 0-0 ا
 ان | اع اه ىقرلاب | ذوعتم بلقلا فجاو | دعترم الجر هانروصتل ماهوالا رحب يف حياسلا

 نقر لا خلع اشنم سانلا ةاهد رك يذلا ءانبلا كاذب التلال اعلا فارطاو ليللا

 ماقاءاوسولاح ناسلو ءيش لكيف د درتم مالا يف بقنم ريغ . ءيش لكن م ًافوختم

 دشني كفني ال قي رط ىلع راس وا ناكمب
 بقنا اذهب ينج لك نم يبحص ذيأو يضن ذيعأ

 يكحرو 18 دوعأ ىح

 كح نم هيف لعمتو اهارب ال ثيح نم هارت حاورالاب ا ىربي ذا

 رم ةقث ىلع نوكي نأ عيطتس فيكف هاقشو ةتداعسو هتايحو هقزر اهديب اهلاني
 انك ال ن1 !نا فلك فري آل انرئاج امجاع اهلا برقتي نأ لالا هلشو مزعأ

 اميضفي ام

 مث . ةيعابجالا ةشيبال ةقفاوم ريغو ةنشخ ئدب *ىداب ةينيدلا ميلاعتلا تناك د قو

 ميلاعتلا هذهقفوف هل هلاثمأ ةدعاسم ىلا مرعأ ماوق يف جانحم هنا ناسنالا ىأر

 اهعلاعت ثعضو بيذبنلا يف ةغلابلا تانايدلاو . ناككاو نامزلا بسحن هشئاعم لاوحال

 لمعي نأ بحب ام مريغ عم ناسنالا لمعي نأ نيدلا يف ةدعاق غلباو ةيبدا دعاوق ىلع
 ال ةنس ةئامالث وحنب حيملا لبق سويشوفنك ىلا ةبوسنملا ةدعاقلا هذهو . ”هعم ”هريغ

 هنا كردينا نان الاردق ذنم يأ 7-0-2 مدقأ يه لب ٠ وح 2

 اب الآ اهرمأ ظني ال ينلا ةيعملا ىلا جاتحم هنا يأ هتاح يف هنارقا ةدعاسم همزات

 الل فيلل قم هقوتح بلطي نابنالا» لمجت ىلا ٍتيررقلا: ةبسكك كفل انلا:ْىلا وعدي
 ريخلا لمع بوجو رعت ذأ ةئسالفلا ملامت عم ةقفتم ةهجلا هذه نم يو . هتابجاوب



 ها لوالا ةعطلا ةمدقم

 ةينامسح تاذل منج ةج مهضعل لعج دقو باقعلاو باوثلاو ضورفلا يف هباشنتو

 ةيضفاو ةسللاب 9 نيتثالا لايعتسا ثيح نم دادعالا يفو . ةيناحور مريغو

 تناك يلا دئاقعلا يف ناك مويلا تانايدلا يف دوجوم وهأم لكف ري ا ريغو

 تالوتم هلا عفا ناطقا قابطلا عبسلاو ةثلاثلا ءامسلاو ثولاثلاو ةينثتلا اف لبق نم

 اهلمق امع تالوحتم

 يرعملا ”العلا وبأ مجعلاو برعلا ا ارعش فوسليف لاق

 رقبلا لوس مرح لسغو معايشأو ىدكلات ع

 وضل 1 00 ماضي هلا ىراصنلا لوقو

 رتقلا حيرو ماظعلا سيسر بحي هلآ دوبلا لوقو
 رجحلا 0 راما 0 دالبلا يصاقا نم اونا موقو
 هنشبلا كل قلباروع ملا الاس عا

 يف مثول اذه اضن كوة دمع ىنبناك دا نانا مثو ًاعيمج دئاقعلا لصاف

 وترا ايكناننالا ناكف :لعأ ىلا :ىفدا(ىنا وجا كي ديف هنو اضرا هيما نا

 ةيلقعلا هثاحبأ ةدعاق هلعج ىّتح اهنم هتلاح قفاوي ام ىلا هيف هيقرب ةراضحلا يف ةجرد

 "رح اذا لقملا نال ةيزؤن رفلا زطراكم أو ةيلززالا ءاباضق ةلعاراصو سلا
 ”هدنع دوعي ال مثو كابج ناك اذا تح روصتلا عاوناب مززعو هيف نئفتو هل غرفت 3

 ةقيقح هنوك يف بير
 مولا ةدش نم تيطعأ دق كاد انل دج ل ولف يلممت نرأ كانمهو

 دي 3“ د

 لهو تانايدلا يف نمو ناويح هنأ ةسعت ناش الإ ةف رعم نم ةدئاغلا ام لئاقلو

 اهنودب نوكلآ حالص نككي
 نرأ بجي ال اهف تانايدلا نودب .هلاح حالصو ءنأش ماوق نكمي ناسنالا نوكف

 6 الو لادن ارت تيمد اكل ةمالا لاح حلصي ال لب ٠ هيف كش نوكي

 مقولا نم تانايدإل :امهراكتا | !ادجنأ عسي كة .الااواس طعما دل ةنايدلا: ناع



 ىلوالا ةعبطلا ةمدقم ه]

 رئاع وا مّفدم نيب قلخلاف عتارثع ىلع هيفاوي ال نم
 ملاعلا يضقني موي باسحلا موب ءاج اذاف

 ٍسمشو رش ىو كلبلغتلا اف ١١ ىلع كاينذ.ا قاتشع اًرغمأو

 ا وما اهديح وش للا كسل

 مانسلاب للكت ىزيشلا نم ردب بيلق بيلتلاب اذان

 ا ال تككرا» ٠١ يصمت, ! لولا .اريتخ
 يف تلخدو اروثنم ءابه ترشنناو ترثعبت دقو درف لك هازجا عمجم نبا نش

 يلا نوب ركلا ةرذ نا ىتح ملاعلا اذه ءازجأ نم رج لك يفو نبرخآ نيريثك نيوكت
 اهريغو تائرلا نمنييالمنيبالمنب وكتب اضيا تماق مدآ انيباةئر نم ءزج نب وكتب تماق
 دامجلاو تابنلاو ناويملا يف ءازجالاو ءاضعالا ن

 رسامرالا يف ماقملا لوط دعب كحل تب علو

 ساكا ةدلوو روج نو اممف عترأ ع رجأو

 |0111 2 مرا تسلا نكلساب :كاتعب تاصا يت "يأ
 ضعب نع اهضعب ةلقتسم ةلصفنم سفنالاو داسجالل ال سفنالل ثعبلا نا ليق ناو

 مولعلاب ةيفنمو يملع دانسا لك نم ةيلاخ اهملع قفتم ريغ هنا ادع ةيضقلا هذه نا انلق

 نم 0000 ا سفك ناسنالا نضام رمح نوراد بهذمو ًامومع ةيعيبطلا

 راهزالاو ةدعملا يف مضملا لمع دح ىلع غامدلاو باصعالا لامعا نم يما ةداملا لامعا

 ةاصتملا ةداملا نم ةلاح غامدلا نا اك ةداملاب ةلصتملا ةوقلا نم ةلاح سفنلاف تابنلا يف

 يف يهف طقذ يرهاظ اهنف ”هارن يذلا نوكسلاو ةيلزا اهتكرحو ةكرحتم ةداملاف ةوقلاب
 يف اسيل روغنلاو ةبحماف ٠ اهذالفا عّطقي كفك داو اف الاه خت ماد دا

 ةال 1 ما لك لضاو اعلصا كانهو اوكا لان دف ناسنالا بلق

 لا رع روصلا يف ريغتو ةداملا ين لدبت لا توملاو

 ضع ةايح ضعب توش ةايحلاو توما تلاحم

 ضرف لاحم هارت ام يف "لك تومو لك ةايح



 5 ىلوالا ةعبطلا ةمدقم

 ديأتل ةيفسلفاا نيهاربلاو ةيلقعلا ةلدالا ةماقا يف رشبلا بعتي الطابو ناميالا اهتدعاقو
 ام :ىتوق.ال هناف ا. يليسلاو قاعالا» نصح ءارو نم أوجرخي ال نا ملل ىلوالاو كلذ

 لع ديف طوقا قابطلا عدم قاطزتلاوسارقلا تفاوت ىلع ىوقي ال ناك ناونوصحلا
 اهنع رداصلا قوقل 0 يقال |امعالا يف مهاياضق ضقانتلو ةهج نم ةيعيبطلا مولعلا

 وردم رق ول ناد الا نالت ميك رجا ديك لادم وغصب يتلا تافصلاو كلذ
 هنال ضقانتلا نم كلذ يف ام ىتخي الو : هخيتش لع تاةسشم هنا اولاق نأ دعب هلامعاب

 ةلمملا ةلبوطلا نيهاربلا نم 1 و : ةريعالو . نحال قضت لولا تمن

 .يداهمتجا هلك هنافنولوقي ام تابثال اهرخآ يف اهوا عيضي يتلا ةلحْلا ةضيرعلا ججحلاو
 اهلك ةوقلا هذه نا اولاق نا دعب هيلع رودقمو هل موسقم ناسنالا هلان اياك اولاق مث

 نب رادلا ف ةيفت نك 1داؤ قليتبةسلق يفالدغلا نبا: لب ةغحرلا نياف.: ةعحر لب لدغ

 خا نا وريع ىلع ٍبنذ ياو باصا نا ديزل لضف ياو امبف امهنف ةمقن لك ورم ىلع بلجنو

 تعاخ كاعتما لقا عرخا كت انييروم اهل اجا ىىلكعماب روصي مل اهالكو

 رجالا ةعنير طار اا حلا اهلمع يف اهضرخعي لو
 لعتو اهريغ نع اهمقنتو اهسفنل ةحصلا يعدت اهنم ةدحاو نك نا.ثيح نم هياشنتو

 د كوذقلا قتالرباةنراقلا ةئالا لات يسلط انيطتانإو ةماعلا ع اولا الا

 ىف نكت هيذالو اني ال ةععطلو ةاطنم كانايقار وعم تلاك ا لا
 : ٍش امو يم ياف طقف اهم ةدحاو

 حيحصلا ام يرعشتيل اي ةلنيد لعب 19
 سفنلا دواخو ثععبلا عت ام :أ ثيح نم ضيا هباشنتو

 ورمع ما اي ةفارخ ثيدح ثعب مث ”توم مث ةايح
 يلحار يعم اونفدا مدلول لوقي توملا هرضح اذا ةيلهاجلا يف برعلا ضعب ناكو
 هتوم دنع هنبأ يصوي . مهضعب لاق . يلجر ىلع ترشح اولعفت مل ناف امماع رشحا

 رتاق لحرب ةلحار ربقلا يف ينتقراف اذا يتدوز يا
 ريثاحلا لكل ايمجيت تم ١" .ةوتطال ليعشحل كرا تح



 ىلوالاةعبطلا ةيادقم :/

 ل

 تطقسهنم مولا نكمت اذا ناسن الا ناف مدقتلا بابسا مدعنف اهرما ىوقيال يكل ةقيقحلا

 ”ةتنلتست هساوح ىلع بعرلاو هعابطىلع فوخلا يلوتسي ذا . لمعلا بابسا دتفو هاوق
 مطست سمش همهم الو اهنم ديفتسيو اهيف ثحبي نا نع ًأضوع اههيهتيف نوكلآ ثداوح
 ةيشخ فرطلا اهنع فك ءامسلا ىلا رظن اذاو بشت ران وا بهن ميروا ملطي رق وا
 0 اباذع الا اهقعاوص بسح الو ةملآ آلا اهيك اوك ىري ال هنال امارتحاو

 رداجتب الو: يوري ءامو ينيذغي توق ع [ييهبالو ننيجتزا» يا لاق ضرآلا

 00 ركلاو ادعت الا نم لإ زرأ ةضبق لافاتت 0 ل

 راجتشالا حاوراهتانكسور هتاكرح يف يب ءدتسف ةرحاس 5 ةرهاق ةمللا ص 0

 اًريخ هل بلجن ال اماهواو تالايخألا يعدتسي امو بك اوكلا سوفنو لابجلا تاوقو
 يقل و هنع عفدت الو

 ةوعب ايدين ماهوالا 7 نا انيلع يجب لاف لاو ردق لكي يش 3

 دا د

 وهام وا يجولا ثيح نم هباشنت ت تاءايدلاو "”ةنايد لك لصا شو ةدابع لكل صا اذه

 يحولا اهدنسمو لا عاق نإ 0 وا تاع اا وا تاما ةنابد ىرت ال كناف .”هانعع

 ل ذلا ةنلاعلا ةراكفاو . تحاوج .ةللايوت نهي 61)
 ةنلتخلا تانايدلا ناف ٠ ضيا تانايدلا ىلع عصب عاونالا ع اك نوراد بهذم نا ملعاو (؟)

 اذه يف ع اونالا نم زئافلا نا اكو اهريظن غزانتتو ضعب نه !هضعب لوختتو دحإو لصا ند شعت غاونالاك
 .نامزلا لاوحالبسسنا ناك ام اضيا تانايدلا عاونانمزئاقلا اذكه ةيجراخلا لاوحالل بسنالا وه عزاتنلا
 عاونالا يف لصحي اكو ييبلدلا باختنالاو روختلا عاونالا يف 5112 تايازدلا لل تايرعوما ندلئاقلاو
 رهاظلا هي ال ةمق ال ةريغص ةديدع بابسا عيجتل ةبظع جئاعن اًضيآ لضحي تانايدلا يف كنذك

 تالادا راكد ةاجاح اريغتو؛ :رابالاراببخا د 5 مولعلا ريغو تافاعتكالاو تاعازتخالاك
 ةريبك تانايد تلخضا دقو.٠ ةنايدلا ريغب ام كلذ ريغ ىلا ةيعازجالا ةعيبلل ةيرورض ةيبدا ملاعت لاخداو

 نا لح ل كلكذكا ةديقح تانايد مم تنوكت دقو“ 0 مدهع فو يخيراتلا دولا ارا
 ةدعب تشاع ينلا تاناودلا نم !ًدجرثكأ اًييث اهع فرعن ال يتلاو خيراتلا لبق تلحعضا ينلا تادابعلا
 10 ا مولا |ًدج ةرشتملا ةينامرحما ةيدتطا بوعشلا' تانايد ىوس مويلا اهعزانت يف <قبي لو
 نا دعب الا هروصي يذلا يناءورلا دواخمالوالا ناسنالا تادايعنم دصقلا نكي مو ٠ عيشلاوقرفلاو بهاذملا
 طةف يرهاظلا هدوجو ىلع ةظفاحلا دصقب تناك لب اًدج اريك اغلبم كاردالا يف غلب



 5/ لوألا ةنطلا ةمنقن

 ريصبلا: "نجلا, لني كلك 1١ اطيح ىذرمار تالا تما

 ساوحلا نع ةرداص ةيباستك ١ ناسنالا فراعم ميمج نال كلذ ريغليحتسيل هن
 رثؤتف ساوحلا اهلقانتتو ناسنالا ىلع ىلاوتت ثداوحلاف » اهم ةفرعت ردق ىلع _ 7

 فالنخ اهم هءاكحاو تارثؤلاب 000 يلا 1 ابقي لج !ريثأت غامدلا يف

 رعاوالا نماوا تخا لقا لئاوالا نكلو . اهايا م نابخاو اناا ىازاجلا ارك

 3 ملسدل الهج مههع م اظعم ناك لب مب تلاع رفا ةرررتتل اا

 عاستاومرابتخا دابدزاب مل كه يا 2 0 اب موي لك نولغتشي نيا

 * كوع اورد ل قماثلا الوقع نم: ءئدابملا نم دعتفا ان كلانا قا 3 مهفراعم

 ةساوب للا يف ةخساا ماهوالا ناف . ءامدلا ةقاره ىلل تدأ امر بعاصم اهنود
 هلي لادجلل عدت الو دار ريح ال ةنهارلا قئاقحملاك نوكت نورق ةدم لقنلا

 تناك اذا قهاربلاو ةلدالاب ةقيقملا نايك نوربص لسا نا ا

 لحن يلا بئاصملانا هنم برغاو . ةوقلاب امنوضقني لب ممئاوهال ةرياغم مهئارآل ةفلاخت

 ريتعت .رشسلا اهردصم ياو وانا لبق مدوحول مخ كان دا دارفالا كقتالواب

 وذ نعبا رداص قاتسترنالا زدت لع نوكو ءازملا نادتس سدس 5
 نا ن [اداسف دشا لهو نيلاضلا “ةازج اذه لوقف ناسنالا لاعا

 يبارتيب وجب رذكب نا ىلع نانويلا ةيلهاج نمز ين دحا رساجت ولف مداسف ىلع نهري
 قيفا# يرتلاو .ةنكنأ يطيل! اتيت يل لدا
 نك ضاففلا (تالد نأ ردع نإ ةضاسلا كلل داق [ف عم هذه ةلاخلاو م

 لك . الدع

 كسمت ماهوالا نم ةيلاخلا رصعالا يف ناكأب كسمتن نا انب قيلي ال كلذلو»
 5 نف ثداوحلاو تافاشتك الا انل هيدبت ام حرطن نا الو . هدئاقب ىبعالا
 صاصقلا ريتمن نا زوجي ال هنا اكانناهذا يف خسرو انلوقع يف عبطنا ال اًقلاخم هنوك
 لدعت ةرهاس ةوق لوعفم ةماعلا ”*ىدابملا ضعب مهضقانل دارفالا ضعب ىلع عقب يذلا



 والا ةطللا ةيلقم 5

 70 كوننا .ةاويحوأ ةر ةرجش شحوتملل لاف نيشحوتملا م نيب راشتالا

 تبي ماما عرز اعرو .هيلا ب 8 هميركت يف غلابيف ر ةتيانس ا ةيحأ

 قش تبس اذاو راق خو لاح هعزاشم ارب ال !ًدج اهم ىتتعاو ةرجش

 را 11 رك نه نواف هيلعاللمضفل كلذ تن ابرو دب هيلع ملا

 اهيلاحدزت ةسدقم ةرجش نم نم مف مويلا ىتح نيندمتملا بوعشلا تانايد يف ةدابعلا هذه

 منا ”000000 رق اقوا دبلا اينيتلت تانيلطملا/زوبشم.ناكم ن 08 نيدفاولا مادقأ

 م ”هرظن 000 را 0 شدتفلا دابع دعب

 د ؟[لا ىلإ هرظن أ مفر لئنيح. ةفاك ضرالا تادوجومةدامعيف غارت نأد» هيلا

 ا لالا نسومقلاوةسماللا كاركلا اذاو هيغتس ام نود 17 ذادضر قف و امم

 اهريغك اهرجبف اهم بارا ىتح "هل ةملا اهم يضر دقو رهدلانم 0
 ا 7 دا

 تادوجوم نيب نم 007 هد ام يفرش له مدوبعم ةقيقح يفبرزأا ةهلخاداملو

 سمشلا بطاخم راصف . هعرضتو هاعد يف طرتشي هتريمل راص اهءارو ام يف ما ملاعلا
 آ000 |! ردع ال كروتأ ابو كاهأ امو رون نع كتسحأ ام » ولوقب الثم
 حيبستلاو دلا كلف كقوف رون ال يذلا لوالا ندا تلا كنك نافا كليا راكلاب

 ا لإ كاذبا ىلا رظنتو كب رقي :ىتكسلا كردنلا ىسن كيلاو بلطن كابإو
 انيعس امناو هل دجلا اذهو حيبستلا اذهف هل لولعم تال ريكس 5 كقوف

 دا تاكل لصتنو كلملاعي قحلنو كاتم زيضنل ملاعلا اذه تا ا

 اذكهو ©” «اهلاكو اهدجو املالجو ةلعلا *اهم نوكي فيكف لالحلاو 3 1 لولعملا
 اهرصتخي ذخأ مث ملاعلا اذه تادوجوم ردقب !ًدج ةريثك مالا لوأ يف ةملآلا تناك
 00 اذ شب زاسبالا نع اهبحل رع حاذوجوملا هلين ارت داز اك
0 

 نيالا كنق“ كذا دا بر فلا مأ اد ا

  0 01 5للا ١



 - ن نة سيل يوصي تضل ل ل

 اهصتاضتعبو ةنفطاحلا ءايالاب قولا ةيدش فرعا لوا نان نا نك ا ت1

 نترك القل اهنم هان: لع فاش فروج طر نات ادد الإ
 . امل لاذ نا لع ىوتللا الح هيف قاطم نا طلس زيلع ل ف تلم ات

 ا, بضغي هسفنك هلا روصت مث الا حورلا مث احور ةوقلا هذه لعج نا ىلا قرطت مث

 ىعاشملاوكسانملاب هيلا برقثو نييارقلا برقو ابادحلا هل رحنف هيضري ا. ىضريو هبضغي
 ف داقثعالا اذه لقتتاو.ةيعيبظلا ةثارولا 5 ليملا اذهيف لصأت مث . مّرحو لاحو
 لالا 5 هلك

 دع دع

 دوجو ليحتس ذأ نيدو 0 لكل صأ ا انا صاالا اذه نا.ة ةهمش الو

 0ك اسس ا اماعوأ ةنيغ ار مالحأ نودبا ىحخلا نانا

 ضرالاو تاوامسلا يف امم اًثيش رب مل مالا لوأ يف ناسنالاف .هب طيح ام لك ًالمتف
 . راحل بلقث انف بلقتي ذخأو . اهدبع اهملا برقتلاو اههيبنق حاورأ رقم هنظوألا

 رجحلاو ناويحلاو رجشلا يف اهدبعف تادوجوملا لكي ف اهدصق اليبسابملا ردتبم مل الو
 طخ اباعجو اهلا جح راص يتلا ةتوحنملا مانصالا ال ماقأو . ناسنالا ىتح بكاوكلاو
 ىلع ةاونلا ظنل اهظفلف ةدام عفدت الو ةمهه ىلع ىوقث ال اهنا هل نيب ىتح ملامأ

 هلوق دح
 . مش َ
 نما مان انو نيس 23 عمجيل 0 لا جاتا

 كشر الو يغل وعدد ال نضورالا نم ا را الأ دعس لهو

 ةريثك | يهو ناسنالا تادابع لواتتسا ةفورعملا ةدايقلا هد ناكلقا الو

 تهدي ل مك 12 ب ا 1 مالمسالا حاورالاب داقتعالا 7 نأ رسنبس معزي 0(

 يذلا ةدايش ند لوا 5 2 00 : وهو ةريثك ًالاعا لمعيو عمس 0 ايو

 "يفاحور نيدوجو وذ نايا لقتنت ل ىلا تاذلاو ةلقشلا تاذلا نينا وان اد و دف نأ 2 2
 للا ا ل لع 0 لع كلذو © ناكر كاك اذا هيلا دوعيو مان اذا دسحما قراقي

 رئاسو ناويحلاو تاينلاو داهجلا ةدابغ لصاو نيل١ايشلاو ضوفنلاو حاورالاب داقتعالا لصاوهو ندملاو

 نايدالا ميج لصاو ةيمادضالاو ةيدسلا -ا

 ةلاثك نع ناكلف يبل مص (16(



 لوألا ةعبطلا ةمدقم 1

 يلاعفل أش لضفلا دحاح مح نع 8 ادغو

 هلهأ (نىئوس نامزلا امو تاكل ىوس صدلا امو

 00001١ الدقن د ةيدر ةنصا تاذنلا ةخانا ك5 امن ىراقلا نغوَتالو
 ةيسمحلا ناسنالا ةايمل ةمزاللا ةيداملا دئاونلا عيمج اهيلع فقوتي ةيرورض ةبجاو ةفص

 توا ذاق هن وزعملا ةتانحع اب ماع فقوتن يلا ةعيفرلا ةبدالا تافصلا عينج م اهنع دلوتو

 كلذ بسحنو . اهف ةبث را رمغأ ةدازالا#:لايمالا اك ت تلك داش اننا ا

 انا ا! ا1 ى اولا تقدص'اذاف ةيدرااماوةديج اما انم ةدلوتملا تافصلا نوكت
 ةفصلا هذه نع دلوت اهتاوبش يف ةدارالا تلدنعاو هماكحا دخل قدصو لقعلا ىلا

 يف ىربكلا ةببذاجلا دح ىلع ةيحلا ماسجالا يف تافصلا مأ يه يتلا ىربكلا ىلوالا )

 مركلاك ةعيفرلا ةيعرفلا تاغصلا رم ريثك ( اضيأ ةيذاملا هذه ابلصا يتلاو داجلا

 نا 00 تاق راسو نواطتلاو ةفلالا تحو لدعلاوب قدصلاو ةءورملاو. ةمابشلاو

 تعدخنا اة دهلابو: انتو !درتتحل هقداعسو ناسنالا ةحاز ببس ىف
 ”000 | 107 اناوبق ىةدازالا تاضو:هكح يف لقعلا بذكو ايات يف ساوملا

 قلق 77 رذنالاو 1 املا دادبتساو موكحملا هايرو رظلاو نردكلاو نيلجاو كاننرتكلاو
 ا قاننالا عامجالا ىلعو ليولاب درتلا ىلع جرت يتلا ةلذاسلا تافصلا نم

 ةيسحلا هئحارب ثبعت ال اهآر ثيح ره ءايشالا عيمجب فرصت دقق ءيلعو
 هكا 3 ” ىذا توملا هل ربط نا_ دب الو.. توملا ماما الو ىتح مجحن لو ةيو لاو

 دسجلا ىلع عقي توملا ناكل ةنال . ةعزع لك اهتود ظقست ىتلا ةبقعلاو لحن ال ينا

 دع 0-0 0 اذن اكل قايل ناب تال هي ال

 كرار اظضلاجلا ءامس يف لقعلا ماهف . اهدعب ةيبصم ال يلا ةيصملا هذه ىلع تاذلا

 مقوف «ينعبتاف تومت نل » ل امه عمسف ب لع كلذ وم وجرب واكمل

 لكوتنبت هل هعمس هل خاصاف ةناشطعلا|ضرالا نه رطملا عقوم لوقلا اذه هدنع

 :اذلا ردك. هدر ىلا 00/1 هم تر ك1 توغل راكفاو تدار لامر ع 01)



 لاا ادا تر

 31 للوالا ةعبطلا ةمدقم

 نيا تاك ل هضفل سرا لك ل ا حانرت ٠ لالا يلاخ قر

 بجعلا نث ؟ ناويملا نيب نيبو هنيب هن» مفعأ وه ه ام قرغلا نم القع مهعفراو رشبلا ىتدا

 رن نانالا ناك اذاو . ناويحلا ن 0 كلذ دي لعالا نع حا

 08 رطل ادم ا ل ار م حلاك هةايح

0 

 هدلإ ةنواجللب لحلم و هيلع او دام ا تايناحورل تاجات رب هتك

 كلر نلبا اذه نع قرد كا را , مهمدخيسو هاوس مل قيبال فوسو يحولا لا

 م ارشلاو تاذاجل او: تاغللاك راش الابر قات, ام 1 لك لوانش نورا

 اهرتغو تلا دل

 نيلماعل وه امنا ايندلا ىف اهمايقو دحاو اهلصا لك اش امو تانايدلاو لحتلاذ

 ناسنالا». ىف الءاهالكو كاقبلا بسلا نيرا حرام اسر نى
 ىلع ديسو ضعبلا داسف مهنم لوقعلا يجذاس ىلع سانلا ةاهد اطسف . تاذلأ ةبحم نم

 تاتو دارا زكر نبل نكلو نيقيرفلا ضرغ كلذب ”متو رخآلا ضعبلا

 ارش هدقتعي رش لك نم برهيو اريخ مدقتعي ريخ لك هسفنل ىنمتي ناسنالا لعج

 هارب ثيح نم لطيف ”ءاوه بسحب ريخ ىري لك 1 ا
 وأو تاذلا ةحار ءارو ىعسلا اعاد يف يتلا هب ةياغلا ء ءىطخم الف انايحا ل ايبسلا اطخا ولو

 رتمصلا [يستو_نيجل وحلا ةقاوي تاكسي صفا تلد مرا - اك
 راجإال يذلاو درسا ىواك ايدلا ةايطلا ن ماعلا للف اناتناك اكتر فرعا اح 5

 : هونت فنا رف اين وادم 00 داراور_تاقتاكلا قاس نع دس نانالا

 ىرت ادق كنناف هتطاوع ميمج يفو ةيلقعلاو ةيدسجلا هلامعا عيمج يف رهاظ ليلا اذه
 هب فرتعا نراو مب ةملاع مضلا ىلعربصت ال هتاذ ةبحم نال هئاطخي فرتعي نم

 ادحا دج ل ناف . ”ماوس ىلع هئاطخ ةعبت قلي ناب دهتجي ايلاغو انضيا ةيتاذ بابسالف

 نامزلاو نهذلا ئئوكش ىلا دنع كلذ' هيلع ىقلد ةاريشبلا نا
 كاع نمراص دق ٍنامزو انيص ف : صهدأ اب



 لوألا ةعبطلا ةمدقم 1 كل

 1 الجل ترانس ثنا 5 ناومحلا ل ل دبع اوم راس لعق

 ماقا امبرو هنيب اهف دعاستيو عومج يف شيعي ناويحلا نم اريثك ناذ ناسنالا 0
 01 ادق و زينك دعاشتت ةدزتلا# . نطخلا عوقوب هرذنت ةباغلا هذه اساد

 ( ةدرلا نم 8 ) ساب ردامطاو . سارعفالا تدصق اذا تلات كايدو . 5

 "0000000 ا اهنا ريك رجح ترتعنات تابذلا لع نششتلل راجحلا ب

 ليصح ىلع ةرداق ريغ ءايمع تاناويح نا ضيا اورك ذو . اهنيب اف ا
 يف نيمايملا نا > مهرب رك ذو .اليووط اًنامز امتوق اهل نومدقي واهنولوعي اهقافر قي اهتوق
 وص اهراغص دحا أدبا اذاف ةتءاص اهءاسور عبنتنيتاسبلا ةقرسل ةبهاذ شو ةشبحلا
 17 ا د نابل لاقو -4/ ةعاطلاو تمصلا هئلمت يكأ .هتب رضو هيلا تدترا

 تجاه يداولا يف لزي مل تالا ناكو لبجلا "نم مسق غلب الف ايداو مطقي نيماملا نم
 الل لو املا تدترا كلذ روكذلا لوالا مو 0 الدنا كا بذاك

 اهماحصأ جييمم 0 اهباقعا لع ت رتهقتفا فالك اذ تعخ ةنيادشب ةخربف ابمف

 ا اا ال رع ةرعاربغص ا اهنم دخاو الا يداولا مطق نم نيمايملا نكمتف . أل

 بناج لك نم هب تطاحا دق بالكلاو ثيغتسيو خرصي ذخاو عفترم رخص ىلع

 ”ةتيفلتو هيلا لصو ىتح لطبلاك مجهو نيماملا 1 00 ىذ نون هل درفناف

 بسحتلا نم: ليغلاو لكشف 7 الو 4« 0 0 و ةروعذم تنقو بالكلاو

 مهنمو ٠ ةقاسشاالا 01 ردا دج نوفا انابقو بوعش ناسن الا فو

 ىف ال نييلارتساالا ضعباو : ةعيرالا الو ا اك افلم اب ا

 111 1لاانا لوقلاا حصني هذه ةلاحخاو لهفأ تليق سرفو لخبر نيب ةرونعلا يف
 ةداع لئابتلا ضعب دنع تانبلا دأو اهس الو دالوالا لتق سيلا 7 لقع الب ناويحلاو

 يرديا + ناويحلا تحن فما ام هتأرعاو رمال شحوتملا ةلماعم ءوس يف سيلا # ةيراج

 لتقيف هموق رةيلع حلطصأ ام بسح يلا ريخلا ريتعي لهو ةليضفلا ىنعم ام شحوتملا



 برا كي 0:5 ا د ع

 ١: ىلوالا ةعبطلا ةمدقم

 ةريغتم عاونالا ناو .مويلا ىتح سيماونلا هذه 2 لع ارتدي نيركش نان لولا

 يويحلا بهدملا فاكمارب اعرو . ضعب نع اهضعب ةلس تم لب ضعبب اهضعب ةلصتمو

 اذه نا الا . يويحإدبع اههف اولاق يا ةداملا نع ةدرجم ةايملا اواعج مهنكل كلذب

 ةصاخ اهمأ نظ ناجل داوم بكرت نأ اهنقاطيف ءايميكلانا ةجحم ضوقنم دبمل
 نمي نلتال ةللوبقكرتا يه ةدجلو ةرقزؤلا اهتيج اهنسرتويرتلا با كل

 . نلوتطا يف ةكرطاك كوأ ةينحاو ةداع الاء امل ةطمش رطل ع ا
 فك ملعبال ةقيقحلاب و. ةدحولا هذه يففاني ةيعيبطلا مولعلا نم يش الو ةدحاو ةعيبطلاف

 باحصا لاقو . 27 فيت رق اذلو ل كلحتا نم ةطالللا ف ادم ده لحب

 يوضعلا ملاعلا ضعب ىلع ةيوضعلا ماسجالا نيب لاصتالا اذه حص ابر تايناحوزلا
 هك ا اًيميبط لصفنملا ناسنالا ىلع حصي الف هلكى ع حصي ال ن 7

 بهذع ضصيعف هو قوام لقتسم عون ا ا اع تي يع ب راتخملا

 نكذب ناويحلا عاونأ نس ”ةيوذ اع [ديذت لا رع هنا هب حضتا ذ ذا نرواد

 لصافلا نم منعا وه اف © ”١ ةيعيبط بابسال لصاف ميلا نا ما

 تبي ل ن ناو . دحاو عر نم ناوينلا يي نقرط نإ( لب ابشن ناويحل علو نيا نتاكلل

 نفنلا كوالا يوسف هيلع ناني اجا 5 لصفلا اذهل

 تدك ناقل ىةيرخوبا نانحلا# مذ اكإلا ىوقلا ل 6 ناياةتن نال

 .يرهوج ال يضرع اهنبب قرفلاف نيوكتلا نم هماقم بسحب ةتوافتم تالاح ىلع نكلو

 نوكي نا اًرداق لب لقملا يف !دحاو ناسنالا نوكي نأ يضتتقي كلذ رتخ نوكي سو
 ال ةيئايتؤ را ةوتلا تا. فيلا تارك كيان 4 لا لسا 1

 00 مل زاج فيكف نكمم ريغ كلذ ناك اذاو .مولعم نوك اهنف طرتشي نا بجي
 فقوتم هنا عم رج لاو نوؤ نحارلا لعل يناحورءادبم ىلع اهنيب قرفلا اذه

 بيس ةيلاضتالا روصلا ناذتقإل ةعزاتلا ف يضالا ليو دبل ةكش ناوحلا 225 0

 ضب بناج ابذعب عاونالا 0 ةنود ا نيبو ةئيب ةفاسملا دعب ثيم ل لابتكا ةعرسو كلذ

 أ ضعب نم اهضعب سار ال



 ىلوالا ةعبطلا ةمدقم هه

 لازي ال نه اهراكتا ىلع "رصا ولو مويلا اهف بيرلا ىلا ليبسق بب ل ةقيقملا هذهو. ةعيبطلا

 ةلاصتا لصتي ناسنالاق :رجحلا يف شقنلا خوسر ر ا دقلا ميلاعتلا لوعشم

 هلاصتا ىلع لدي ىوقلاو داوملا نم *يش هييكرت يف سيلو ةداهشلاو سحلا ملاعب اديدش
 ىوقلا عيمجو ةعيبطلا يف ةدوجوم اهنم فلْؤملا رصانعلا عيمج ناف . بيغلاو حورلا ملاعب

 ب وايك داماكو ايجوثويزف ناويملاك و هف . ةعيبطلا ىوق مح ىلع لمعت ريف يت
 ”000 0 3 لو ةشاملا ال .ةروضلاو ةينكلا ال ةيكلاب ظقفء انهو هني قرتلاو

 000 او كرش . ةراويطلاو كردي ناسنالاو سحن ناويملاو سحي ناسنالاف

 ناويحلا نا 10 00 هل نارا نيرتكا كردي ناس الانا ريغ ٠١ اعف ةعاو

 ا( 17 داخل رصاتتك ةةرصانعو .ةنتود يذلا ناويملا نمر ثك ١ كرد ىلاعلا

 قارتحا اهلك ايحلاو ةرارح دلوتو قرتحو لحو

 ناو ملاوعلا نا نولوش مهنكل كلذ راكلا 0 ءارو ام باحصال ةقاط الو

 ةقواخم داوم نم قلاخلا ”هقلخ يصوصخ قلخ ملاع لك نا الا ةدحاو داوم 0
 اهنم ناسنالا لعج يبلا ءايحالا نم عون لك يف هعدوا ام ل اهمذ ةايح الو أضيا يش

 هصخو ضرالاو تاومسلايف امم هنود يش 2ك ال ع ذا نيرا ععمو كة راع

 كدا ادع قانم لع هعوت“ هنا هل كياط هربغ نود هفلكو ةدلاخ سفنب هدحو

 0000000 اس لعالك داما عع اوقتي اذان مولتن انغا تاشارتغا
 ةيقاب اهما ىلع لدي ةداملانع 5 ل ايّعَببط اما كلذلع نووقي مهلاخا الأ ا

 00 رح نم .امأو ظَف ةروصلا ثيح هي ال ةداملاف

 2 1 ب ايرعافا# ةوقب هيهرلج أف لصحم ام لكو . عدبمريغف تفي

 5 0 لكل ماوي تاد اهمال رارظاضا نع هلك لب راشغالا لع لدن

 توبث يضتقي يصوصخلا قلخلا نا اهنمو . ءزلا ين الو لكلا يف ال للخ اهيرسي
 ةبواهسلا مارجالاو ريغتم د لكن ع : دقف يننم توبثلا اذهو. عاوتالاو , لاوعلا

 ا ا والا برد ركل يقترح



 سه ىلوالا ةعبطلا ةمدقم

 نه رك كلا

 .لاوالا ماه ىلع انرخاؤا 2يئميو. اضع: انضعب ”نفدي

 « لت ناب اللات: نا .ةتيللا د

 1 يل ساعلا ةئطخم ىعخا ت

 تنك اذا يل مم. وصلا ين رسي الو 0
 ًاطخم ينف عا

 يعيبط نيمسق. مستني وهو . يناملالارتخي سيول روتكحللا هيلا باكا

 دلوتلا نع نسي, سو دقو.نوراد بهذم يعيبطلا مسقلا يف هفلؤم طس . ىنسلفو

 لحنلا لها ءازآن نمب بهذملا يا ناعنلالل, نوع - يتاذلا

 اليل.« ىراقلن اني اوقت ناصيشالا لوتس ه فان كس نقوم نرش انللو نيم الغلا
 لخي نا يظل را هتوعت ةينلذ_ ما ةيصاق لاب تاذ.“ هلم .ةيضق عدب مو . لع

 0 1 رار ورجل لك هاقنلب اخ الا هلعجو .. لزحاو ىعوو ا

 دخل: ليس... ةدئ ايلا: ليج .هبلب فايل ك مرغص ىلع ءاجخ  نيبمنمو خابفأ  ةنيدم

 رم هقوف ام دورو ىلا بلاظلا وب علطتي . ةلضعم لكل ةيلاج ةلاسم كه مغ

 حالطصاو ناصقنو ةدايزب هيف افرصتم عسولا ينام لبي هبي رعتب تينع دقو تالّولخملا

 لاخلا ىضتقم بسح يب رع





 ا ةناقلا هعمل ةفدعل

 ليض ةسطا اا مولعلاو تاعانصلاو نونئال سرادملا در ا
 مه كيلع لبس و ماوع ١١ نسب ةلصلا ىلع كفقوي ىذا رح ل امدقم لا

 .اينماكم نماايحلا حس ال شا ىلا 0 عر اب معلا نم كنكميو ٠ ام

 يف ثحبلل مدهج لك ذئنيح ثرملا فرصيف ةعيبطلا يف يقيقحلا ناسنالا ماقم كفّرعي و

 ءهاللان ة ر هيدجم ال ام ىلا هتع فرضي الو همانا رد 5

 اذه ضرغا يع ىلا ءاتتوالاو#ءوشنلا لهدم ةئلسلن ةيزع ت0 كد
 اياه نق ليضفتلاب اطوسبم دارت < ”هتمالتت ىلا عادلا راسل

 ١5٠9 ةنس ريشوت ٠ يف رصم



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم 06

 17 اتمتخاذا ذا ان 3 املا 0

 8 5 مرا طاس اذهو 2ىضم 5 هنع ا دراملا اذف

 لاب ركل تقرأ 60 رعاش عقوت نع لب و01 ا "تلق امو
 ال يتلا ةديدجلا ترا ريسسم وكما ادام ئرشت نمد ''مويلا ىلا دهعلا كلذ نم

 يف اهمادختساو اهنماكم نم اهزاربا قرط انفرع ىتم مضل راق اذلا ناكل: امنع قارن

 اا ا اتاك ىؤق' تال رستم الا “تلي اهنا دك الا انءاع عم انملاصم

 سومانل ةعضاخ ةيعيبط ىوق اهنا اهرابتعاب اهمف ثحبلا ءارو نم الا كلذ ناك الو

 اناا اندر ةلاضا ءارودم ال. طب اض تحتمقت ال ةعيبطلا ةقراخ ىوق ال ماع دحاو
 ملكت الو طير راط ال كلذب د وك تدار ثلا انتقال لإ زنااز يسع

 ضراالاو ءاوملاو ءامسلا ىلع اولوتساو نوصيدا عدبا الو 0

 اماه ةراانللملا هنم ملاظملا دب تذصق بدو دحم نع'رم ا ى وسال

 يف رثا هل دعي ملو لهجلا دب هتطخ ام علا دي تسمط اذا الا هرملا ي يرماسالو

 ةيوايكلا تالعافتلا لك ةدعاق ىبن يبف ٠ ةريخالا نينسلا هذه يف ةيئابركلا ماقم دج ظع دقل )١(

 رئاض اههلا عجرت ةماع ةوق ربدعت مويلا يبف ةيئايربك تالعافن 0 انيرتكا من[ لك اذا ودعت يلا
 اذه لكم 31 000 د ل1 نأ بيغللا ببارشلا نمور“ اهرهاظم دعا وه نونلا نا روقلا نّدتو ىوقلا
 هنا ىلع للعلا خيرات يف دهاوشلا ظعا نم اذهو ٠ نينسلا نم اال آ ةلوهجم تبقب ةيبهالا هذه لكو راشتنالا
 تناهشإ ل 0 1 كلدك حرا 4 رعت نإ انتج نماذج ةييلطع ىوؤب نيطاععب ناوكت نا لَو

 دلما دما هناله لوح لع اهبا اكوا نمو ة:هاكلا ةلئاطا ةوقنا نم ةدرفلا رهاوجما يف اف لع اهب
 املا: ةلرقلا ىرقلا» يف اييفالتو ايه

 الل 01 2 اكالإ رظنن انكوا دج مالا لوا يف: ةيئايربكلا ديلؤت اتيلع تعصي ناك دقو
 انيلع ريسعلاو ٠ اهدلوي ةنيابملا ماسجالا نيب مداصت لقا نا ملعنو ءيش لك يف اهدغ انرصف مويلا امإو
 7112 مج ردت ول," انب ا ةظقن طوقسف :٠ ضرعب ثداح لك يف اهديلوت متم كفيك ل اعنلوت قبل مولا
 قدا يهو ١ ةيئأبربك عوبتي وه ام م ..ج ةعيبط ربغي رخ أ لعافت لكو راخاب كلذ ءاعل نا لا

 بايخ لقا لوصح دنع ٠٠٠١ غلبتو 1 تحتوملا لاح يف كا
 لدي ا ايس ايل تالءاقتا يف! مبا 0 07 نطق لك ظرف دنع اطاوغ 2:
 دال لو فاتك نم): ةيئا ارك روج ةقفاردور الإ هيا تايزكلا ديفا سالو ا 0

 ( نوبل فاتسوغل



 و ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 اذ لوحتلاب ايشالت اهاوق يف ةداملا يشالتو ةدمجتم ىوق نزخم مرابثعاو درفلا هولا
 ءاوسو :نيلؤملا تحبملا اذه الشم ىلا رطنلا هحفت ل ال ات

 ريث الاف مسن ريثالا اذه ين“ كعم ةداملا ل ىثالت وا ريثالا ن م درْعلا هولا امن

 نورك: احالل ةّسحلا ةب ركلك ةدايل ٍدئنيح درغلا سهوجلا نوكو ”سشالتب رق هسفن

 انيّمشا كونتور يللا كلان كلل يبدل روت كندر صهوجلا ذئنيح هن ريثالا
 كحاط 2 ةكرحوأ ةوق منعا ىوتلاو لويه 1 من سال نولا صضوح

 0 واريثالا فالخم لما يف ةتباث ةقيقح يع يتلا ةكرحلا وا ةوقلا

 ابسفن ىلع ةكرحو ةكرج نوكك نا ةوقلا هذهب ىلواو . مهغلا ىلا هيبرقثو مالكلا ءالجل
 رظنني يثلاو انل ةفورعملا ةلئاهلا ةوقلا تللتب يجو امل اًنزخسنوكي نا درفلا سهوجلا عيطتسيل
 0 اضيا !ًدج لفعا ءايشا اهنع فرعي نا معلا نم

 اريام آلا تسيل يتنا ةيئاب ربككا الثم ذخ . ةفلابملا نم يش لوقلا اذه يف سيلو
 ابب انتامؤلعم تيناك نقاد.” ةنوككاو.نوكلا يف ةرشتنملا ةماعلا وتلا كلتا للا

 فرتعملاو مويلا انل ةمولعملا موبدارلا صئاصخب انتامولعم نم رثك ١ تسل سمالا لوا يف

 ذنم ةيئابربكلا انتامولعم نيف . ةبطاق داوملا عيمج في ةدوجوم اهنا مويلا
 اضم م22 0000 0 ل 0

 اذ_ه دتف الآ انل اهروبظ ل ف ىو ىوقلاو ريثالا يف نزاوتلا ىوس تسي ةدام لاروص (1)
 اذهو ٠ ءيثلا ضب ةوفلا هذه يف نزاوت نع ةرابع ةداملاو ةكرخخلا ةوقلا نع ةرابع روثالا ن أكف نزاونلا
 ةيئاب رهكلاو ةرارحماو رونلاك ةفورعملا ىوقلا روبظب نزاونلا اذه تدقف اذا ةداملا لوح نوكي فيك ةنم مهني

 اتيرب د ائوبث ىوقلا هذه تبنت الو ٠ توبنلا ضعب ةئياثلا ةداملا فلي اهزإوت ينلاو اهع تالوح يه يتلا غل

 يش لقا ضورع دنع ابنم ةميظع ئوح يالطنا عب نيو ريغ |اًريغت كرا ريغتن مان اك ةداللا

 ةوقلا عبجتت الوا نع ةرداصلا مالا ةوغلا يف ايظع ع ىوقلا هله لي اذا يالا يسلا اهتزاون اهدقفي

 يف تيثاا نزاوتلا انتر اك نقل دل زل شم ةيار انا ك2 تناكاذا "الا لئاحلا عيمتلا اذه مالا
 اذهو دحت ال ىوتل ايظع اًنزفم اهرغص ىلع اهسفن ةدرفلا رهاوجما تناكو مدقلا يف ةقيرعلا ةدرنلا رهاوجئا
 والا هذئاقللف فب ينال ق هيلو تاك و | عياوز نع ةرابع ةدرنلا رهاوجلا نوك ىلع ناهرب ىوقا
 اهمادختساو 5 هذه جارخكما قرط ةفرعم ن ءاتلا 5 ى نت ينلا عفانملا م اذع وه كلذ نم ةلصخملا

 مويلا ليقسملا كح يف اهنا ةربقعملا تابوعصلا نم انل روزا ع لكلا سا 1 انحم اصل



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم م

 بهذملقن اك .طقف ةيزلللاقب انعم هنتر ال ةتحبلا ةيماعلا لئاسملا نم 35

 رادم ىلا ريلينتس اورفجو كرمالل رظنلا 0 الا لوحتب لوقل || امترالاو ٌء

 نورادل يملعلا 0

 ةفسلفلا ىلا .هنم لعلا ىلا برقا ٍبولسا ىف اع الا ةقف ىلا ءاماعلا رظن هحناو

 فلؤوم قف” رزعل كفاكسوع هد دقو نرقلا اذه لئاوأو يالا نزتلا رخاؤأ ف

 رم ”هريثعا دا اقلك نو هاقلا يه وحلا توسل ىنن ىلا « ةداملا و 0( 2007

 ةدانلا نءا ىلا بهذو هيّ دال كيدي اهقالطناو ىوق دمجتم وه وأ ةلئاه ىوقل

 اما ةقيقحلاو . ىثالتن ا ةداملا يطل نك نع يف رّرقملل قاللخ ىثشالتت كلذ لع ءانب

 اهملا لوحتت يلا ةوقلا يف ىثالتت

 هوشنلا بهذم قلطي ذأ ملعلايف ةعدب سيل هثدبميف وهو . مويلا ريطخ لوقلا اذهو
 تومتو ومنتو-ًاشنت ءايحالاك اهلمجم ذا اهسفن ةداملا ىلعو اهلك ة عببطلا ىلع ءايحالا يف

 اشنن' العب ذا نزولا ةلباقلا ريغ داوملاو نزولا ةلباقلا داوملا نيب لصنلا يني 3 ٠

 نكلو و ©” اقلام ًايلست مويلا علا يف دب مّلسملا ذرغلا ريثالا وه دحأو ا دبم نم اهلك

 نا ل هلق ناك ناؤ . ك2 يو ةدا الأي ىثالت يف هلوق لعجتال كلذ

 ٠ ريثيالا يف اهّرقم ربتعي ذل ةيعامشالا ةيئابربكلاو ةرار#او رونلاك ةيعيبطلا رهاوظلا رثكأ ( ١
 ةيراذنلا ثاحيالا لكو ٠ .هزهاظمنم ربظم ١ا ربي بك وكلا ريسو نوكلا ماظن ا هيلع فةوتي ينلا ةيذاحتإو
 نأ "للا 7 اد رف ناوهو ٠ اهردصم ريذ الأ ناي ميملتلا ىلع ةقفتم ةدرفلا رهاوجلا ا ةفرحمل

 للف [ ]ن١ اي ] ديدُم هيلا راوطضالا ناكو ٠ اهنقن ةداملاب لوقلا نم تيثا ثا, ضعبلل ربظيإ هي ؛لوقلا
 ةييمش تاجوبتب رشتنإ ةوحلا | 2( لورق ) 6 | ال ناحممالاب 2 هاكر 3 . ىوقلا راشتنا

 طيلشتي ةملاذلا ةداعاو رونا تاجومم هتتموأ ةمب كلذ نك . ءاملا قاه طوتم دنع ثدحت ينلا تاجومملاب

 تل دلي دا الزاك تاجونلاب ثدحي رردلا راشتنا:ناك الو ٠ىرخا ةجومبدحم لعارون ةجوم رعتم
 ريثالا مسا ءيثلا اذه ىلع اوقلطاف رفيف جوت ”يش نم

 هالولف ٠ ةنودب رهاوظلا رثكا ليلعت رذعنل ةيعيبطلا مولعلا تمدقت ال اًدجريثالا ةيمها تداز دقو

 نالكولا يمانع ماعلا ناكلو. ٠ ةفرينءامم *يشدلو-ةزارحتلا الو ٠ةيئايرجكلا الو ٠ روتلا الو 'لقفلا ناكأمل
 ةرارحلل نكما ال ةيلكلاب اهنه ريثالا عزنو 07 نم رةفرغ *أنب نكماولو ٠ اهروص#ن نا انكي ال راح
 اهنمض ينلا ءايشالا ىلع اطوعفم رسإ # ةيبذامحلا ن | ججارلاو هم زفظ يف تيقبلو اهيلا اذفني نأ رودلاو

 بويل افاق دالك لارغأ فاقك نم“ لما لققاوأ نزو ذكيح اذ يف دس الق
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 انيلع كلذ مب تا اا داق ةولخ ميلا ىلا ويلا كلذ نم واخ

 تكيدكر ل
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 زوجالو اهملا غلبي دق ينلا ةياغلا رّدقت ل إب رد هلا ل
 مااا نم ريتك 10 ادي دقو“ دع ايف ترا

 عدلا ول وحيتلا سومان لع ءانب :كلذو قرارا رم اهودعل 201 ول يتلاو اهم انئابآ

 تبان“ يشب داقثعالا زوج دعبول ىتح.اهلك ةعيبطلا ل مشي لب طنتف ءايحالا ىلع رصتقي ال
 صئاصخو نجتئر ةعشا تراص ىتحو . اهسفن ةدرفلا صهاوجلا الو رصانعلا ال اف

 اذا ابك ةّداملا فانصا ىلع ةماع يه لب ةداملا صاظم نم عونب ةصاخريغ مويدارلا

 و نذل دم الاغا اوسو صاوخملا هذه اف هبنت يناطنإ رخال
 حصي الو . ةفورعملا ىوقلا ريغ ةديدج ىوق م ا هك ىلا مهضعب رظن

 ةلصتنم راكم رق هلا كلل اوك يل تاز ا حص اذا "لا كلذ

 اقرعو ةلّرحتم ىوقاهانربئعا اذا اننكلواضيأ ىهوجلا يف لب رباملايف الضعب نعابضعب
 ها ىرخكلا ىوقلا يف لصفلا اذه لثم ضءب ىلا اهضعب انك دو ر قناكم دل يف نا

 ىتح فرع / ا فورعم و وه مع اهاوسو ةب وايكلا |هعجدلاو مودارلا ةعشاو نجتر

 اهاوقو ةداملا 1ك 0 الا ةديدحلا ىوقلا هذه رابنعا زوج الو . زوج الن الا

 00 ةداملامزالت سومان ىلع ةءانب زوج ال هنا اك .:كلت يف 6

 نشا كفو .ةفيطلاف ةيكلانمومان ناش سهوجلا يف و نب زاتمنيئيش ةكوقلاو ةداملا يا

 0 ةلاقم ف« ابنطت ةنماصلا ةييبطلا لعل نستله دس تزل ةيس

 و يف تلق ثيح ةنس ةرشع عبرا وحن ذنم اهوردص دهع لوا يقريصللا هدب رح يف

 ضن ام انعرالت لا ةمررش .ةرارنعب كلا لا او ةكرحلا ىلل اباك ىوقلا

 ها «" لكلا لصا ةكرملاف م 00 ةداملا طيدبل ضرف ىلويهلاو »

 ةوطخ مويلا للا ديلا كلذ اناا اي ا هذهو

 نإ



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم لدن

 يلا انرقتملاو يات ةيبتسملا نئاراطمب سهاولظ مويلا ىح ا تارف نيدكمي
 روماب *ىبنيف ةحصلا لاح يف ناسنالا اهعيطتس, ال ةببرغ لامعا أب ناسنالا لعجن

 بيدعتلا عاوتاب اهوحلاعف 0 حاورا نع هعرتابا كر لاا اهوريتعا امناطن. ةداعلا ةقراخ

 رذعتي ام اريثكو - كلذ مهلاع رذعت نراف اهيف ةلاملا ماسجالا نم اهدرطل

 مهيلع نيقفشم ريغ اهب نيياصملا اوقرحا

 مهاوسوب رعشي ال اب نورعشيف ضعبلا ين نوكي يذلابيرغلا لاعفنالا ضيا اهممو
 املعلا نه نيريثك نا فسالا نهو . حاورالا لمف ىلع ”هنولمحيف فولأم ريغ وه ام

 اودعاس مترغصيف اهيف اوأشن ينلا ماهوالا ةيب رث لوعفم نم صلختلا اوعيطتسي مل نيذذلا
 نشب نولغتشي مويلا ىتح نولازب ال مهنم نوريثكو . مهيف مثولا اذه نيكمي ىلع ةماعلا

 نيذوعشمأل نيعودخم ىده ريغىلع هيف نوطبختي و ىتوملا حاوراةبطاحمل حاورالا ةاجانم
 ىرخا مهسفنا يف نيمهاوو ةرات

 لاجرةلماعم نم مهاجنو ةيبصعلا ضارحالاب ني ابصملا نع مثولا اذهبطلا حازا دقلو

 00 لاا دقو ٠ نب رخآ ىّرعو مهنم نيريثك ىفشو مهب قفرو ةسرشلا نيدلا
 / < |0000 تا ررطتو اهما ىتارني يتلا ىرخالا ق را لييفلا
 مسا انيلع نوقلطي يبا مالحالا ةاجانمو ماهوالا عرق ىتح دعب نعروعشلا قلطمو
 000 1 يروق ادار عوضوملا اذه يف تبتك ام لواو. حاورالا ةاجانم

 دئارجلا ماقأ ليبقلا اذه نم ثداح رثا ىلع 0 ا ىلا هيف

 ةحضاو ةلالد لدي امم هيف ثحبلاب ةيماعلا تايعنلا تمتها ىتح اهدعقاو ارئاكتا يف
 لقال رايتلا اذه عم عافدنالا ة ةعرمسم ىلا ةيبرغلاو ةثارولاب رشبلا يف لصأتملا ليملا ىلع

 ا ع د اضيط دام لد 0 ا علا
 ىعيبطلا هليلعت ءارو اوعضي ناو هوررقي نا مل دل ”هنأك ئنيح مهمدل هنم برغاب
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 و 0 اعلا غلاب يتباثك تناكو ةناتسنالا يف كتموب 72 ماهفتسالا ةمالع

 يرك ١ ؟ةر رات 00 عبطت يتلا ناب رود ةئار وكلا هدرا كلذ رعت دقو )١(_
 ١ مال ةنس



 مو ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ةيشلا ادبم ىلع ةينملا ةب را ملا بعاذملا لك ىلع يعيبطلا ديحوتلا ادبم لع

 نوكلاف . اهلع يفةقباس ةياغل اعبت اهل ةربدملاىوقلا نع ًايرهوج الصف ةداملالصفب يضاقلا
 ةرزقم# ةنااغل امنا طا اج 0 ديف ”يش لك وريعر ات واج حلا اعانبم

 لع تاقواحخلا ثداوح قطب نأ الا دئنيح هل ةياغ ال انماعف . ةقلالا ةوقأا ةئيشم :

 انل نكات اننا ةعطلا ٍهبايسا نم تك مقاولا نب ودت ال ابسفن ةئيشملا هذه ةياغ

 هليلعت يف ف انفقو ءايحالا يف ةمفانلا الو تاس ”ءاضعالا لثمن م تبع رك

 0 اههنك كردي ال ينلا ةئيثملا هذه يمارم كاردا نع زجعلاب رارقالا دح دنع

 ويلا ةيعادلا ةيعبطلا بأ ايالاو نم لا وكبرت انه ىف ثحِبلا قعراقملا ا

 ًاينع ملول يع 0 اند

 ثح ىلع انمحي يعيبطلا ديحوتلا ادبم ىلع يرارطضالا ءوشنلاب لوقلا نا انيب
 . ةلح دنع فقي ال لاجع ملال انمامأ حسفنيف سفنلاىلع دامتعالاب بيقتتلاو ثحبلا اياطم
 . لمعلا يف ةليللا دئاوفلاو مافن جئاتنلا نم كلذ ىلع بترتي اب كيهانو
 يف ال كاذ نم هيتلاح يف ناسنالا ةلباقم نم حضاو قرفلا اذه ىلع يسحلا ناهربلاو

 ده رإك ضيا معارك هلاوحا نم اهملع فقوتي ام لك يف لب طقف همولع
 لب 2000-2 وا اهيف لعاف 0 بيرغ *يشب مب الة سدا

 ضعب رع اهضعب 0 اهيلاو اهبو اهنم اهيف ثدحم ىتلا ثداوملا لك نا ربتعي

 رفوتم ريغ *اقبلاو ةروص ىلع تبثت الو لاح ىلع رقتسل 00 ل أهضعب ةعجارو

 يف دمعن يبا ةلقتسملا حاورالاو ةدرجلا ىوقلابلوقلا ىنني !دبملا اذهو . لكلا هلا

 ىضماقلا افك تايساوم تسلا كاع ا بيلا انلهج

 . اهضن ةعيبطلا يف

 هليلعت يف وحني ناكو ىمالا لوا يف ناسنالا ىلع ًاضماغ يش لك ناكد قلو

 اذه نم اًريثك نيبت ىتح يشف ًًئيش ههفرعتب ذخاف ةدرجملا ىوقلاب لوقلا جنم
 نوريثك لازب ال يتلا ةضماغلا ثحابملا هذه نمو . ةعيبطلا ىوق ىلا 'هادرو ضماغلا



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم و

 ارا | ةلالإلا "انا ثدج رح: اهلكصتااهجلا هذه نم يعيبطلا ملعلا ىلا ترظن مث
 رارسالا نم فشتك او قئاقحلا نم فرعو ماقملا اذه ىلا مقل كلذ نع ناسنالا

 ' | د وأ نادال لك اتازجتم تايع"دم هنع جفت ام تاعونصملا نم عرتخأو

 يو . ةيقيقحلا ةيعايجالا علا اذه اعاد لب هش نيل كلذ لكو . مالحالا

 دودح قوف نم الا اما لال اق ناقل الا ناكم لك نانناالا "وابتعا

 ةييريقلانتد وع يذلا ملا اذهنم ةراغتنلا ىربكلا ةياغلا كات يل تلت ني ناطوألا
 ىلا يعادلا لهاستلا وا حاستلا هو الا .رخآ ميلعت ىأ قر ه4 قلانف -1|

 قفرلا لعال بجاولاو قحلا هف رعم لع ينببللاو نارمع / يرورضلا ق وللا نواعتلا

 قايل

 00000 00 |, انياوق لوعتو ةداملا لوحت ةفرعم نم ديفا لب لأ ءئث ياو
 ناويملا يف كارداو تابنلا يف باختناو داما يف ةفلا : ةكرح ذل أدهن لا او ع
 000 اكوا ها :تثخ اح ابنس امقاثأ يف طالتخا لغ ناننالايق ةداراو
 00000 ناسا م تأ | 11 راسك ردوا
 مدج يف اهيكأ م ريذنتت اك لكلا ظفحل هيف ةريغتم نوكلا مسج يف ةلقتنم ربطملا يف
 ل يحلا مسج يفو

 000 17 دولا ناك امج الو باع الب 0 0

 ل0 7 هلاشلا قلح .هلداهو: ٠ فرس نوكلا. ين ماقلت يذلا: لكم

 000 يرفع 7 ا ا ا
 انفلا روص نم هيف ألا نحن 0 ايدبمو اديعم "لك يف ل 0

 هللا كفلا وه ىلوالل دوعلا وه [كعاو 200 اه ان نسلو

 اقبلا هل سيل لكلا ريغو مهلا  اندوعب انيضقتاو انجل اوضق

 دلللا ةليلا :لوحتلاو وشنلا ةفسلف ةبزعلل تذبح نركتلا ةيدامو كشر انو



 م ةداثلاةسظلا نلت

 جراخ اهنا كش الو + ةدام الب ةوق فرعت له نكلو . ةوق اهنا "كش الو 7 يه نباو
 يكف :اهم-ةلصتم تناك ناو # اهنع .ةلضفنم يو: ةداملا يف كعفت فيك نكلو.. ةداملا
 . ايش كلذ ىلع دزي لو تكس مث 7 اهاوس يه نوكت

 ىلعف ...نآآلا" كلب ةهلثم ناك دق .:فئنيحن نو هةوذابطملا :هافه لفف نعا قتلأستا الو

 ةوق تعمجو اههروغ ىلع امهبجاجح رم يانيع تظحجو رارفصالا مث رارمحالا

 نييئاطسغسلا ةمفسالافلا نم ين اهب ا تماع ةره كو فاو . نال ةبارذ تقلطاو ينانج

 تبلقثاو 2 لعام غامدلا ةكرح يب تفقو من نينتوهإللا ءاهعلا نم وا
 !اذرا ايلف كش تاه لا روتار اع ا يزعل بك انو ينكلو امجار

 ”هاوسل دلع لودسف اأو يِ رمت دخاف راحل ةيو تك نك لوقا اذه نأكَم

 لاعلا ىلا ترظنف . يئحابم يف يضرغو ينالمأت يف يلغاش راصو ينككتماف لخاعت ىتح
 يلوق يف كوب اذاف قلخلا يف طسقلا ةهج نم

 نوع كاذب مرق مث .ىزاجع قلخ ني ساثا مق
 ةكلئاولا قالا ا! قير افاق سنا ديان

 اما م لا اهرالطلاب ماو ماذا 5 قفحجلا ماع طيرك |
 يلا ”مهللا ايلاخ داع 123111 يدل دا نسالملا و تاك يح ويلا ترظن م
 ين رعلا نيدلا يحن لزق قا نك

 هللا كلذ ءيش لكفي 'هرظناو رجح يف ”هرظناو ٍرجش يف ' هرظن اذ
 ٍلوق دح ىلع هيلع ةينملا ميلاعتلاو هنادجوف .ةيعاجالا ةهجلا نمويلا ترظن مث

 انين اكوطقلو ذر 5 0 مهب اندبع

 6ع ذا كلك لاح فال هل ”هاندرأ نادر ”هانوجر

 ىلقلا يف فيسلاو رانلاب 'مهانوعد اهدلاو نمملاب سانلا ويلا انوعد

 نازي قاض: سيوة ناتلالا هويقتا اك ناريحلا راو ني
 ثحبلا نع فرصن اف ديفيال ايندلا ةايحلاب ماّتهالاذ ناكملا اذهيف سيل قيقحلا نطو
 ماهوالا يف مايملا ىلا قئاقحلا يف
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 داريو مهدنع ةعجرلا سومان هيلعو . هب اهفيكت ةدشو مئابطلا يف كلذ خوسرا دافحالا

 « ة.حيلصالا »مطوقي ؛املعلا اهررقبن البق ةماعلا اهفرع ةقيقح مو لصالا ىلا دادترالاوب

 ىرخو تاقرافملاب يم يايا ةيدش ضقانتلا ةريثك لقعلا لامعا تنتاك أذملو

 ىلا ترظن اذاف . ةقيقح نم | 0 ةفاخسب يورط علضتملا نا داؤلا يذلا لجرلا
 كانا لبو لدزللا ةقيتملا كلا تدنت لوحتلاو ءوش ءهنلا بهذم لالخ نم كلذ لك

 ف مهترباغمل سانلا لع ةدصمل كنا » هلوقب ةرم مهضعل ين جان . لاكشالا اذه لح

 متيصمنبذلا م ةقفشلاب ىلوا انمنش ركخلا تزاج اذا »يلوقب هتيجاف « مراكفا

 ©: ةددطتم 34 يتييصم يذلا انا ما ةدحاو يل

 ىلآل لق اناا داقتالا :تدبح وا (لاغراكفالا ىرجم رياغي ام تبتك تنك اذاو

 فنرود لوخي ام لهجا.ال اناو ريصقلا نمزلا اذه يف يلا سانلا درا ناب عمطا دك

 تنك ناو /.اهفولأم ريغ ىلا اهتقلل راكفالا ةتغابم تدصق يناللب تاب وعصلا نم كلذ
 امير ألا ةئمّطلا عدافضلا قاقي ال ةدكارلا تاعقتتسملا في رجحلا ءاقلا نالهجا ال
 1 لقا ناف الا كل ليف نيا ليا نال ىلإ: الا ابقيقن ىلا .دويت اهرذح يضقني

 هسفن راتخالا ةعرسب ابلاغ اهف ومني ةفلاحلا راكفالا رثا نم ذئنيح لوقعلاب قاعي

 هيلع ااا كارلا هك اهه [نماك نسوقتلا يف ! دادمتنسا .فداص اذا [صوصخ
 امىلا رظانلا لعلو . ةعمجتملا ىوقلا نماكة راما يف ةرارششلا ةياثمب هل هيبنتلا اذهلثمنوكيف
 لوقلا اذهةحصب فارنعالا الا هعسيال ويلا ىلا دبعلا كلذ نم ةريصقلا ةرتقلاهذه يفرط نيب

 000000 1 كلاس زنق تنكر يأن لوا يف يل ضرع ام ىبتارال ياو
 نولوقي اك للعلا .ةلعب اكسمتسم تيقب ينكلو . يننلاف كلا 4 نيقيلا نم نايدالا يف

 - لوقي يلاح ناساو للعاو طساو ليصفاو حرشا مو تاذ تنكر اتي

 ارس ةقيلخلا ين.هللنرا .دبع. هللا دصاقم يردي سيل
 ىردا هيف يذلاب تيبلا بحاص نككو نونظلا ثي_ سانلا تضاخ
 كلع ةلعيف ام : الئاق لاؤسلا اذه ”يلا بّوص نذالا يفس مالك توصب .اذاو
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 ايروا ىلا يتلحرو ةسردملا يتحرابم دعب يتاباتك لك يف يضرغو يثيدح عوضومو
 ال ىدا ٍدئنيح دجأ مو . هباحصا تافلّوم يف بهذملا اذه ىلع يعالطاو

 رشا 5 ا ابق هيلا يمرب ام ىصقا ىلع هقيبطت
 ىندا دجي ل هسشن وه هنا اك. كلذ نع د بطلا يف ةلباقملا مولع نال
 ل اهعب طب ىنمسن 1 يكول دكا نال ى القا ىفوزلا

 نم ًائيش أرقا لد "بطلا الخ ام يف سرادملا يجرختم 00 نابي عم ل تادح

 تالذ ”ناكف ”ةقاست ىداتعا ىف قرأ لا مسوت اهنا نولوقي يتلا ةلاكلا مولعلا

 نم مادقت ام يف هتلق ام دي ؤ ماين كلذ توا داير ىاكما ا
 ابنف ذينلتلا بشيفلوغتلا دبع ىف نآلا سلاسل بدلا

 بترتي اب كيهانو ععاسن 1ك يا مراكما يف لالقتسا لكادقاف اهنم جرخيو

 رورشلا نم ةيعامجالا ةايحلا يف كلذ ىلع

 تايلؤا هئداشا زيتعا :ترص' ا فعَدملا انك ةحبشب عانتقالا ينم غلب دقلو

 . ةحلصمل وا ةراسج مدعلف اهب حرصي مل اذاف ركفملقاو و لعتم طسبا لعن نازوعا

 تهدأ اذه قرانا تبهتنا ىتح ال هبثنا مل ”مهأ ىرخا يابس كانه نان قاف

 دانا نم "ىظاش ن ةيملا نكون ل لاء است ةيلقثلا ةيفلتلا 1

 يأ ةيجولويزلا كا لل ةيجواوكيسبلا لع نا يل حضتا
 لمع هنا رابتعاب ءاضعالا فئاظو يف رظنلاك ل قعلا يف رظنلا بجيف ءاضعالا عفانم ع

 يف رثوي اهف رثويو لوحتلاو ا ءوذنلا نضاوت ةداملا ىلا قرطتي ام 7-0 د

 2 ءكقالل ناك اذاف . غامدلا لاعفا نم اعف هلا سيل وه ىذلا هسفن 3

 ةيحلا ءاضعالا تكرر ةطئااسالوا) يعببطلا باختتالاو ةقباطملا سي

 تاداعلاو ملعتلاو ةيب رخالف لاوحالا تريغت اذا ةلواطتملا لايجالا ف الا 5 ع

 كلت تع لا لوزياال ايا لوقعلا ين زثأ قالختالا يف رثورناه اكو تاذاط

 يف ربظي و دوعي مث دادجالا نم ءاب آلا يف ام رثا ءانبالا نم لوزن دقل ىتح ةب وعصلا
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 001 ضرادلل رثك] يف ملي راص لب دحلا اذه ىلا اركتتسم دعب لف مويلا امأو
 اذا 1 كلاذو ةيبظلا ةيؤاسنرفلا/نويلا ةسردم بي وصتلاب انف ركذ ةسردم لواو

 حرشملا ثلا يف ناسنالا هناويع وتنت وعدملا اهتذتاسا دجال باطخ يف 10

 دعب مهضرغ ىلع ضرالا يف يليلغ مالك اوقبط اك مهضرغ ىلا مويلا َنوريثك لوح دقو

 نم تضفأتو 2ك نا دعب هيف ةالغلا نم نك نانا انآ تلاحم اكو هلعارتاق نا

 1 لل دا راد
 تعمش ةيزوننلا ةيلكلا ربل ا نع بطلا ضيرنا كيكو حل ادوما ةنس ىفف

 رنا لف . درقلا نم ناسنالالصانا يعدي لجوال باول ب يما الوح
 ركذا ام ةياغو . هيف رصبتلا ىلع ينلمحي ام ةسردملا ميلعت يف يو كفاطخل

 انانعد اراب هيريتعا .ى ىذلا هلئاق نمو هنم يزازئمشا ت اذا ىتح راب عمس | م ينا

 000 اداه كذب يتاو اهيفيىل كد يتلا ةينيكلأ ناذ تع الو.فرعيل الا فلاخ
 بارشتم وهو ا اهماس ف ثدحت نا نكمي ال ناسنالا ل ملدا نام
 درقلا يزف اةطخلا زيح وه نم تاسنالا عوت ِق ا 5 هلا ةفلاخلا تاداقتعالاب

 00000 لو الاو . هريتحتلا هذا اذه موصخ هي رتشي حالس 00

 سرفلاو درقلاو ناسنالا نا لب سرفلا لصا راما ناو ناسنالا لصا درقلا نا لوقي

 درجمب و ةعيبطلا داوم نم.اهءوشن يف دحاو لصأ نم ةبطاق ةعيبطلا يف ءايحالا رئاسو
 ىعيبطلا باختالاب نآلا. اهغلبم تغلب ىتح ةقباطملا سومانل اعبت تريغت دقو اهاوق

 00 117007 هلا اذه نع ثفزع ينإ رك ذا الو روهشلا ترحم
 0 عوضوم ناك ةدابشلا يلين ددعف# ةيراكرب كلا داودم و تيارعلا نمو ٠ ”هتنسن

 « ةيبرتلاو ءاذغلاو ميلقالا ىلا رظنلاب ناسنالاو ناوبحلا فالتخا » ناهلا نيردلا

 0000011 دكك دصقا ال اناو بهذللا اذه: دي دب امم ريثكي هيف ثثج دقؤ

 يرديال وهو رثنلا
 ع
 تف نت

 يراكما فقوم راص نا ثبلي مل نيملا كلذ يف هدصقا نك ١ مل يذلا نكلو



 ع ةيناثلا ةعبظلا ةمدقم

 ةوقلا كلتب لكلاب كلا طابترا ًطبترع ةيلالا ءاسجالا سح نوكيف . ةلعاف ا
 ينعا اهني دعبلا عي رك بلقلاب و اهتدام ىلا ةبسنلاب ماسجالا بذاجتت اهب يتلا ةميظعلا
 5 « هعاوتا ا هيناعم طّشا يف ةدالا سح نع ةرابع يش يتلا ةماعلا ةيبذاخلا اهم

 ب
 رم ةدخاو ةيغيبطلا ىوقلاو ةيويحلا ىوقلا نا نينا نا لوقلا اذهب تدصقو

 يف يظ باخ امو . صعب نع 7 ىلا اهضعب عجرت . دحاو ردصم

 ند فارع رغتسا اهمف مهضعب ربظا تاشقانم ىلا رج دقق ريثأتلا نم لوقلا اذهل نوكي ام
 يق لبق ةراكيسلا هذه لعشا انا يللاقف يوغالا فيرغتلا ىلا رظن 200065

 نم يلع بترتيب ل اننو يويملا !دننا ارابمتا ءاوعش ةلمح هريغ هيلع لقحو « سحن

 نيملا كلذ ين فامتقملا يف جرد تاشقانملا هذه مهاو يتاذلا دلوتلا
 ةيداملا ةفسلفلا رارقال ناكامنا ةروضلا هذه ىلع ثحبلا اذه قرط نه ىضرغو

 0 ميال كلت يف نب ريثك ناهذاب قلاعلا مهولا ةلازال نيتم يباع ساسا ىلع
 ةماعلا نزاهذا يف اهنيكمت اهعوضخ لواحيو ةلفاس ضارغا ىلا اهب اهباحصا يري
 .ريصق اهلمح نالو رد ةطخ كلذ قوف مويلا هو 0 يف ةئيند ةطخيهو اهنم مهريفنتل

 ةهسلفك تناك اهما يف ةميدتلا نييداملا ةفسلف نع اريثكف تخت مويلا ةيداملا ةفسلفلاف
 ةيماع ءىدابم ىلع ةماق ةفسلف يهف مويلا اماو ةتحب ةيرظن ةعيبطلا قوف ام باحصا

 است ةيضاداإلا الخلا اهاداكق قلوكت ذاك هنا

0 

 نقدم دبي أَن ةتطوت اهاعج وهو مما ضرغل يل 9 ةققحلا تا تدنع امو

 بهذملا اذه ناىتخحي ال ذا . هل زاكفالا دادعاب ”هاَصقا ىلا لاو ءوشنلاف نوزاد

 3 دقو . يفنلا ضرعم يف هلا هين سميا فحم ال.ةهعلا كاذا ناك

 ةيروسلا ةيلكلا ةسردملا ةذتاسا دحا سيول روتكدلل باطخ 9 ةرث ا
 نيبال الا انع كلذ تكد امو.. ءانمتسالا ىلا رظضا ىتح هلع كانه طادال
  دهعلا كلذ يف لعلا رود نهرئاصقا غلبمو بهذملا اذه ءاماعلا ةءاع راكتتسا غلبم
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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم 2

 001 يللا حام تناكو كانه اماو انج اهلقء انجن ال ةقيتحلا تناك الو

 ًادبم تبثي هنا ويف ام "لقا نيكم يلع رارق ىلع :ر وكلا ةفسلف يف نيبداملا بهذم
 011109 نم ثحببلا اتغير انخ ضوخلا نا'تيأر ىوقلاو داوملا يف.ىعيبطلا ديخوتلا
 ةحارصلا كاتب هعخما ناو ليبسلا اذه ين ينضرتعتس يتلا بعاصملاب لفاح ريغ تحبلا

 يف يه امنا ةكحلا نا نوري ! اة ودام اذ رربطا اهل دق نكي 1 يتاةرزاجلا
 الأ 012 نوكي الراكفالا كلب رحت نا يعل اهفولأم نع راكقالا حزحزا يلعل ةاداصملا

 ناسنالالاقتنا ليبستل ةرساقلا ةجرلا نه اههف كلذ ثدحب ال ةفينعلا ةرداصملا هذه لثع

 هي تناكأمو ةداعسلا ناونع اههف وه ينلا هلاح امو . لاح ىلا لاح نم نارمعلا يف

 هيلع فسؤي امم يضامل

 0011 ذك ىلا ةزايحا: هيلع دقتا يجو مالعب كيريح كاستل ةرداقا

 دب ْوِي ال وهو يتاذلا دلوتلاب لوقلل اي ضان اديؤم| مل تان هارابتعاو

 همجوتب قلك فب خف تاهو ا 0 7-5757 ميلف اكرخآ فن ذو ا

 |0001 ساعت ماو كاذ لع عاسبال ف « الئاق هيئشنم ىلا باطخلا

 ديدلشلا لوقلا انهم“ ةيحبو «يعاقلعلا .ةريخ ةانملا »' هتاونع اقم يلع فطتتملا 5

 كب ومات املا اندعتم اهنا نم يتلا معلا كل فقول وأ ماقملا اذه ين محلا

 ©« ل

 ترشن يلعلا ههجو نم نيبداملا بهذم قرط كلذ لك نم ضرغلا ناكألو
 رخا "1 لاقمع هتفدرا م © تخنلا َدَغ ةزتملا 9 ناوتع تح ثفلتقلا ىلع هيف 0 ًةيلاَعم

 11 2117 الل كارب دوك لوقا لع قطو ةفلتخلا ”هعاوتاو ا "سحلا "هناؤنع
 قباسلا الك نم يضرغ ناكي ذلا لوقلا اذه ىلا هنم تدرطتساو « رثؤملا يف ةيفيكل
 : وهو ىنسلف يفع 7 لع هيف ثحبلل ةيب رعلا ةغللا يف ةره لوال هيلا رظنلا هبجونل

 ا 0 ك1 تشكل ريثأتلا يف نكت هنوك ثيح نم سحلا ىلأ انرظن اذاو »

 ةاماارل نأ ىتح عوضوملا ادعت ىلا داكن تا لفقن نا عيطتسن الف رانرب ذاواك<

 اك 0 رتل ابنك لاخي رث اك ابنا" للدب اضِنأ ”نح تاذ ةداملا نوك يلا طق
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 اهنماكم يف ضارمالا ميثارج لتقل يعنملا 00 لوالا هضرغ بطلل لبسيف
 لوق ”ءنكلو ةراسملا نه مدقتملا لوقلا يف ا مسجلاب قلعتلا ةعاحالتو

 يف ءايحالا تويث نم لعب ام ىلع ءانب ضارمالا لح ىلع هو هلا ييهذي .نيط
 مويلا 56 منو 0007 ونلا يف اهتيتر بصح عزاتتلا

35 
 ةيب رع ةلبع مدقا فطتقملا ةيبرعلا ةغللاب ميئارجلا يف روتسب كيطيتلا 12ذ قدرت او

 ”هنكلو . 1809 ةنس يلاوحكلذو . مويلا ىتح قرشلا يف ةديحولا ةيماعلا ةلجلا لب ةيماع
 ةعياشم نيب داملا بهذم ضقنو نبي ويلا بهذم ذيب ىلع مالكلا ضرع يف ”هركذ

 الك يطا هلا كره ىلا لق نم لوران هنا ع كلذ يف ةيلاغلا ءارآلل
 بهذم باحصا قفاور بولسا ىلع هضقنل نكلو ءوشنلا | نوراد بهذ مهضعبل

 لعولو ةميدقلا بهاذملا باحصا نم اصوصخ داقتنالا نم ملسي لف كلذ عمو . قلخلا
 رتكلا لقان » لئاقلا لثملاب لمعلا هعماوعارب رب ملف . طقف ةديدجلا ةيداعلا بهاذملا لق
 ادا لمألا ةنايح 1ك تاك لح نفاضتلاب ا ”هوواتعا, لب را«ارفاكك نبا

 رغب لاا ريعلا يما نام
 وي لعب ٠ ناك ففي اممم فيطتمملا نك ينل طك لا

 دصو 3 نكد 1 كلب كيس | ةماحلا ةلمأ للاسلا ف و هنا ىلع . بعاصملاب

 35 م ل داقتنالا 74 مئارأل ةنيابم مدشا ىتح نيثحابلا هجو يف

 لع ملا لوبقل قرشلا يف راكفالا دادعا يف لوالا لضفلا كلذب انا

 ني هل الضف لا ةموصخ ءأ ا :ةءاناحا مدادنقا ناكتامو  قاللاعالا

 قلغملا خوضرلا ن هاج لاقتنالل ةياوراابي عسوتلا ىلع لوقعلا لمح متا د دادعالا اذه

 مامن نيا ةيراجل اضرأ ك1 ميلستلا لبق ثحبلاو ريكمتلا ىلا
 نم اريثك- ينع لح دقف ولع صال ءق ةيدشا نا ونع نم رم ةصرفلا هذه

 ينوسانتي اتاك ارك أمف يريصن نكي لولو يثحابم ببسب نينعاطلا نعاطم

 هل لضفلا ىهتنم وهو 6-6 00-7
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 امم يفاشلاو ف قا ولا لع | !لداخكتنالل هل ل صب ىرخا ةدئأف 51 : ءلا اذه ىلعو

 الف رخالا 00 يف موقالا ليبسلا ىلا اندشرتو ضارعالا ضعب يف انمازع يوقت
 رظتنيح انماعل امن ةبراحلا يدجن ال ثيح نم عتب راحم يف اثبع تقولا عيضن انعدت

 حجنن ال نا ىلوالا: م حجنت ال ايْغ اهسفن ةعيبطلا يدحن يف وه امنا انحاجت نا

 انحجن اذا هيلا انئوادتها نوكيل انكمم نوكي امم هاوس ىلا منتمملا نع اناوق فرصنف نمي
 انايحا اًريثك تدافا ناو يلا ةبرجتلا تافشتكم ن ها مها يه ةلماش ةيماع ةقيرط
 |ءلا يف اهءاع لي وعتلل ةيقيقح ع ةدئاق دقت ال ابنا لا

 نكمم يتاولاو يناشلا لصملا فاشكتسا ناد مويلا ملا نكمي مدقث ام ىلع ءانبو
 بعص نراو يريثقدلا لصملا راضحتسا بوانسا ىلع شن يتلا ضارمالا عينج يف

 طالتخاو اهلوحت ةدش ببس اههف ةءانلا ةدم رصقل ىلوالا ةبترلا ضارعا يف هنييعن
 2 ب الا ةدكاملا ةدققي الاف ةماللا ا ةيئانلا "هذي اذا كللذ كلو ءابقاذ أ

 00000 1١ اهبل زمطالا ءاوملاو توعاظلا ين: اكتب نوكما نا بنل + هنيع
 تيا قلوع حالا جذل لور دحلا:(نضاَر .الا قادت امككملا حرم نلآبا ءانالوت
 00007 اف اذإ نكمسلملو ءادلا اذه ينم" ءطبلا امص ناك ناو ئرهزلا.يف

 ماذجلاو نردتلا اماو . امان اعوجه ةيرناثلا هضارعا عوجه دعب ضيرملا نم جرختسي
 00000 ٠ اراثولا ةلمقتنملا ةقيرطلا سفن لع اهنف كلذ نكع ٍفيكف ناطرسلاو
 نكي مف اف عنتم ةروصلا هذه لع كلذ 52 ىشل ال اهسفن هو اهئافشو نرخللا

 + نيب عزانت ضرملا نا مولعمو . رخآ ليبس نم اهتمواقم ىلا رظنلا هيجوتا نم دب
 :ا كالا ناشألا بلع فات ضارمالا نان كلذك مولعمو . ةيضرملا ايندلا ءايحالاو

 رااةبللا كهياهلا رظنلا هيجوت لملف هسفن مسجلا يف + نركنا ناهي بايبال ةنلوجلا

 وا ةعناملا هتافص ممجلل ديعي رخا سنج نم لصم فاشكتسا ان رسبب اهاوس ىلا
 ضارمالا ىلع اضيا منما هلعجلو ىنشت ال ينلا ضارمالا ةمواتمل تانصلا هذه كب

 "0000ه ريقاقعلا بطال اذه وه يقيقحلا يملعلا بطلاف . ىنشت ينلا
 تانسح نم ديفتسي فيك هتاماظنب فرعي نا عامجالل رسيتي نا ىلا دج ممظع نأش



 اني يب: بيساو

 42 ةياقا تغلق ةلذقم

 لع نا نمو هبل ازاكقالا تيتو ىت» لبقتسملا يف دج ميظع نأش 2525-0

 ءوشنلا بهذم يف ًالخاد يعيبطلا خيراتلا نم اعرف فاشتكالا اذهب راص ضارمالا
 اهرهاظمب ضارحالا سردن سمالاب انكك دقق هيلع هسيمأو طا ع الذ اا

 عسأو باب انمامأ حتفنا دقف مويلا امأو هبرجتلا ىلع اممواقم يف دمتعنو اهضارعا يا

 يف انوطخ دقلو معلا ىلع اهممواقم يف دامعالاو اننا ةيعيتلا بلاش تر
 1110118 يغ تنل اتكلوةةفلساو كازا مولا للا كد
 يداحلا لبحلا اذهب اف انكسمتو رظنلا اذه. اهف انرظن
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 تكشوا الا ةكلانب جيل ةيلطفلاو' ةينلعلا انساتا غلا نط كا
 خلبتتلا قم راصالقفا ملا اماو 'نضنازمالا:نيسا نانت كنك تربت ال ىناما نا ك1
 ضروف اه الذالو )زينك فوظنو )ا رفكس فا طلاب ءاكعأ ادا ا
 ءايحالانا اندلع اذاف. توملا ىتح قرافي املقف ضرع اذا اهاوسو ًالاخ رمعلا يف ةرم لا
 تافص نا كلذك انماعو تاني ابنو عاونا ايلعلا ٠ ايحالكض ارءالا هذه ثدحت يثا ايندلا
 تهز حدك هلا انك بة متعا تانانتلا انا ]دعو تلا ةحل يه وا ةتباث عاونالا

 ؟ةطمزاملا عضارقالا كن :اك اذاق . ضاره الا هذه ريس فالتخا رس انل ىلا ا َظ

 لانيابتلارقنتو :ىرم ةايتد ةفاطلا اناس رالف ارك تتر ك2

 نالف :دوعت“ املقو ؛قشن' ةيطاقتلا نضارمالا تثاكاذاو #:توشلا ةليلقلا اريك ةريغتلا
 4 0 نردتلاو ناطرسلا ناك اذاو ةتباثلا عاوالا ة ةبتر نم ةيحلا اهمابسأ

 كلذل 0 كش اهمافصف اهنا ونلا ةر يف قرا اهنالف توملا أح قداف لك انلاغ

 لاوقا تناك ارغض اعتميلط يف نايس هيلع ةعانماو نضزملا نم ءافشلاتلا  اننلع اذاو
 تناك اذامل مهن نا انيلع لبس فالتئالاو ءوفاكتلا نم عون اهلعلو اهليلعت يف ءاماعلا

 ةيترلا شارع يفنقدملاةزي ولا اهكانأ قلواالا:ةثازا 7 نذاودا و عدلا ا
 ضارعا ين ( مسجلا نيبو ههنيب عزاتتلا اذه في ضرملا ةبلغ يه وا ) ةعتتمم ةيناثلا

 ةثلاثلا ةيترلا



 لس يف ىلوالا تسيل دهعلا ةميدق بيكرتلا ةطاتخم نيوكتلا ةمات ماسجا ايندلا ءايحالا

 ا | دنا وحام يف ةنع تحلي نا بم يتاذلا,دلؤتلا ةلآنن لحب ناو: ءازحنالا

 ميلا ةبسنلاب ةيقارلا روصلا نم هسفن لكه رينوم نوكي دقو ةربككا انريظانم ”هنع زجعت
 | تدافا دتف ليبقلا اذه نم اثيش اندفت ل تناكاذا روتسب ميئارج نكلو

 انل امواعم نكي مل يعيبطلا خيراتلا يف دج اريك املاع انل تفشك ذا ىريك ةدئاف
 ام فارعتل !ًدج انديفي نذا هسردف اني !ًديدش ًالاصتا ملاعلا اذهل نا تتبثاو لبق نم
 تناك ةيعارز ةيعامجالا انحاصم ىلع كلذ قيبطتل مفانملا نم زرحم امو راضملا نم هل

 بطلا لع يف اوضح اد لع نأش فاثثكالا اذهل ناكدقو:..ةيبطْوا 'ةيعاتص وا
 كلها ء لك بلف ميئارج اههبس تاو اع تالله لردك ومالا / نإ فانالخا

 ا نالم رارقا لع ةيجولو ابلاغ رقاور'هلبق .ةمئ اش. تناك بلا. ةيداهتجالا
 ةمواقملا لئاسولا ىلع فوقولاو ايندلا ءايحالا مئابط فّرعتب نيب امدقث ءافشلا ةعانص
 يو امم يقاولاو يناثلا لصملاب ةيماعلا حيقاتلا ةقيرط روتسب فشتكا كلذ ىلعو . اه
 انوبثوةيمها كلذ ةعيلط ينو متانسح مب يضاملا نرقلا متخ ءافشلا لع يف فاشتكا معا
 00001 قلك دقني يذذلاو» هذي هتذمالت هفشتك ١-يذلا ايريثقدلا :لصم
 مثيب لصفال ةيماعلا حيقلتلا ةّقيرط تلق امناو . موتحملا توملا بلاخم نم لافطالا نم

 لي وط نامزب روتسب لبق رنج ًًقاغتا اهفشتكا يلا ةيبيرجتلا يقاولا حيقاتلا ةقيرط نيبو
 جالعلالاعتساو نفعتلا ببس اهرابتعاو ميثارجلاب لوقلاىلا ”هنم قبسا ناكرتسل نا اك

 امنا لضفلاف يتيقحلا علا ىلع ال ةبرجتلا ىلع ءانب اذه ةلوق لاق هنكلو ةحارملا يف متعلا
 نا ىلع . مئاعدلا يوق فانكالا عساو لع ىلا هلكك لذ دانسا يف ”هدحو روتسبل وه
 عنم لع يا نيجيملا ٍلع وه ىرك ةدئاف فاشتكالا اذه نم دافتسا يذلا عرفلا
 فيك تفرعل مويلا يه امه حلصا عامتجالا تاماظن تناكرولو . اهنم ةياقولاو ضارمالا
 000 1 كل تاوالا قم ارينكا كننلإوا هيلع :ةترمملا ةدئاقلا لك هتم ديقتنت
 امي رذ اكتف مويلا ىتح سانلاب

 ل فرحا ةدئادذ:كفاشتك آلا :اذع .نف كطلاا دانتطا: دققا كلذ نع ادعو



 ١ ةيناتلابةيللعلا ةددتم

 امان الصف كلذب ناسنالا اواصفيل صاخ قلخ عوضوم ءايحالا نم عون لك لعجم

 نيكي: داقل يسن ,ىاحلا 3 يف لب يقارلا لوحتلا ّ يف ال زاتمم ماقم يف هولعجيو
 1 تاقواحلا رئاسل ةيتاذلا ”هتكراشم اهملع بترتي ةجيتن ةروصلا كلت ىلع هدوجو
 هنا نم مههلاعتل !ًديبأت طقف ضارعالا يف الا ةكراشملا هذه هل نوكت ال نا نودي ري
 انانقيت ال عرق اخو هي ل ا داخل ايليا قتازاتلذلاب :ةدوعقلا اك
 : مويلا رمل

 امسج راحبلا عاق يف فشتكا ئيضتيفطلا ءاتنلعلا راك نم وطو لكع نا لع
 دقو يناذلا دلوتلا ىلع ًاليلدو يملاو داجلا نبي لاصتالا ةقلح نوكي نا حصب ًايضعتم
 نك اميحو: ايلطشنب ةقئاتلا ةيحلا ثنأب ركل ل 01 نع ةرابع وهو رينوملا مسا ويلع ولطعأ
 ثادحا نم اونكمت مهناب اضيا نيرخآ أعز نمو سويبيثابلاب لوقلا نمو كلذ نم
 جس نم تا وشنلا ةلأسم لغ داوتلا اذه

 ومانلا كراش ءايححلا هرب عر دك ةماببا لا ضعب ىلا اهضعب ىوقلا
 ا دعب قويحلا لامن رن نا ككل

 تعدم باح ال زاج اذا: تق طاترالا اذه لكيت ان اللبم كاد ل 7

 مز يسفنراكلا نايا درا
3 
 ند

 راغالا فشتكأو روتسي ماقال ادد رداد نما تاما تاتا ايان

 قلطاةمظعملا ريظانماب لاا ىرت ال اند * احا يا 3 ”ارج نع * يشان 78 1

 كتبا داسف لك < فقلاو رامتخالا عنم ذا ناهربلاب ارق في اراء كلا 7 9

 ةيماعلا مهقعتلا ةقيرط كلذب فشتك او هيلا ذوفنلا نع اهدصو رمثحلا مسجلا يف
 ءاج دق اذه روتسب فاشتك | نا اومعزف نيتم يلع ساس أ ىلع مئارجلا بهذم 0

 يتاذلا دلوتلاب نيلئاقلا بهدم ىلع, ةيضاقلا ةب رضلاب

 تاما 50 5 مثدعي م روتسب ماسلا اديملا باحصا ْذ >امل نا لع

 ناس - 5 ذا لأ املا لح دعب افاشتكالا انو امناو مهموصخ بهذه ضحدل وامه! دبم



 ةيئاثلا عطل ةَمَْدم /١

 هيندتو مهيصقت مقاوملا هل 2تمظتتناوءاياعلايف مجنلاىرسالو

 امنا" ةيضاي زل مولعلا ىلع اهقيطتو ةيذامل نم فاشتكا يف لضفلا مجرف

 ءىدابم ىلع لوحتلاو ءوشنلا بهذم ريرقت يف لضفلا نا اك ”هدحو نتوينل وه
 دا اذه دنع هيهذم ىف ففو 56 نا 0 هلو نوولولل وه ةتباث ةبراتخا ةساع

 كالت لمجي وا اهلا هذه دريل ةعيبطلا ىوق رئاسو هتببذاج نبي ةقالعلا ىلا رشي و
 ىدل ةمزال ةجدنلا هذه تراصو طباراا محاف لوحتلاو هال [بسدر ينضا مام

 لوقلا اذه يفاك بهذملا اذه يف

 000 00 1 ىلا عاقل" طا 1: ىلا ةوجنولا يدا نم لماكت قوش
 ميكو 0 بسلا ن 17 1 8 7 بلو 1

 دحأو لصا نم تع هراباو 6 رونلاو
0 

« 

 هرب رقت نكي ل نوكلا ةيداج اولا ةرورض مزلتس ١ ءوشنلا بهذع لوقلا ناك الو

 مويلا انل يتلا لئاسو لاب يتاذلا دل 2000000 تامل يدل لهشلا قع

 يف سمحتلا غلب و . ةاجنلا لبحب قيررغلا كاسمتسا !دبملا اذهب رظنلا *اءاع كسمتسا دقو
 ”ةب انك اهنف نوراد رشد يلا ةنسلا ي شو 69 ةملس ندب , هن كح دح نيقب رغلا نيب 5 ةرظانملا

 ل تدرك بع اممفمهتباج تأدب يتلا ةنسلا يو 186١ ةنسو عاونالا لصا يف
 لع زوجي اك مهلع زوجم ال ضارتعالا اذه نأك ايملع تبثي مل يتاذلا دلوتلا نا مب مضاوتعا
 لاخلا ياض يأذ لب يح ريغ نم, تبن ايخ اورب مل *وشنل *:نلا باحصا ناك ن اف . مهاوس

 «الوهناب قرفلا عم اوس يملعلا ضارتعالا ار اطل نإ نانرع ني نا انلبنا
 ماياضق لك في مهناف كتوا فالخب ءارقتسالاو قيقحتلا يف معلا اياضق نك نوبل
 قالا بهذمي كاسمتسالا ىلع قلخلا باحصا رصتقا ولو . يعيبطلا للعلا عم نوقتم
 نوككىلع كلذ دعب مهقافتا موزلل ءوشنلا باحصا نيو مهنيب عازنلا دتشأ ام طقف يلكلا
 يذلا يعونلا قلخلاب كاسمتسالا الا وا مهنكلو | 3+ ةفتالطلا يره اوكي ءاحالا



 / ةناقلا ةمطلا ةَمام

 نا أشي ل وا نوراد ميلا لصتي مل يذلا نا ىلع . يوبحلا !دبلا باحصا مهبانذا نم
 رئاس ىلع ”هوقلطاو الاح هراشتنا رثا ىلع هدعب هبهذم وقنتعم هلعف مب حارصي

 ايناملا يف رثخب و لكهو ارئلكلا يف رسنبسو لبكه مهمامعز ريكاو . ةعيبطلا
 اوان كرا وراك لوف وم مهغيي رك للعلا تاواعسلا نم ءايحالا لوصا تطبه, اوسو

 نسمط ىيلو ريسلا بهذ اك كزاينلا ضعب ىلع ةلوم مارجالا ضعب نم,انيلا تلصو
 بهذم عضاوو نوكلا ةعسلف ْىف ىربكلا ثحابملا بحاص ضيا نئلك دروللاب فورعملا

 قلخلا بهذ دي ْوِب ال كلذ ناف . ةدرفلاهاوجلا ليلعتل ىلويهلا يف ةيعب وزلا تاقلحلا
 * قاب ةهاش را ,ىلك و ليلد ىذا هد هيلا انت الد ا ىانلا يب اهشلا

 اك ميئارجلا تلعبه يلا مارج : جاما ياذا نكت 9

 وأو 2 لوقعلا 00 هدر تف 0 اف تاوحنو تمن يلا ضرالا يف

 ةب ويلا ىوقلا ناب لئاقلا بهذملل اهدايتتا 7-2 ]علا قل اخ ريطاسا اياك اهنا

 بهذمنم ةثر ةيقب وهو . ةضراع يه اعأ اهب اهتقالع لكو ةيعيبطلا ىوقلاب اهل ةقالع ال
 مويلا راص يذلا لوحتلاو ”وشنلا سوما ةغساف ىلع قبطنت ال ةعيبطلا يف ىوقلا ددعت

 توبثا ىوتلا هذه ةدحوب هلا قرتماأل :ىذلاو العلا روبج قيد اعلا 39 يف

 نال ا 4 م هضم كا اضل

 أ كروتويت !!وحطا  .ةقيفطاب ةوه,ةعيبطلا ىنيماو' فا | هذه ساس عضاوو

 ل اقل ع عباسلا نرقلا يف كلذو ريبشلا 0 يضارتإلا نتفو دليلا

 نم ةحافت طوقس وهو رطاخلا يف فقي الو ةقيقد لك يف انه لكل ضرهي فيفط
 ايتاطاو ولع شان لع اهةقاو ةمايلا ةيذايطا نسر ابك دلل اا
 بكاركلا ىلا مرظن يف ةيذاجلا هذه ىلا نانويلا ةفسالف راشا دقو نوكلآ لكى ع

 هنع اوربعو كلذ مهمع برعلا لقن دقو . ضعب لوح اهضعب اهمارود ةلع اهرابتعاو
 ء رييعتلل :ةظفللا هذه مهنع تلمعتسا دقو . كلذىلع اوديزب ملو قوشلا ةظفاب

 يلوق يف ةيذاجلا
 ريتا قم نعم انرككا يف ”ميصاام .. ايي ذ اقوعلا ,خشباو عر 1١

1 

0 



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم ٠

 إي هيف اواخدي م مهنكلو ةلمج باغلا ىلا اورظن نوكلا يف مهبهاذمب اولا نيذلا

 نم رب لك
 اراك !نآيت اقهوأ تلمح هنف رظنو عجر مث مر رادع لف ةركك 7 قا 0 نورا

 رظنلل ليم لقا ”هدنع دجت الو تايئزملا فرعت ها مهن مهتحابم يف سالا

 |0000| اولا لثماامؤ ثانلكلا_ ىلا الاخ مرظنب دلك ختمو تايلكلا يف

 يرسل اهمنب يذلا : انيلا لثم يوتا عمو ةراحتلكا عطقي يذلا لغافاا

 اهمف يتلا ةي رثالا ءاضعالاو اهنيب ينلا قراوفلاو امكن يتسلا ماسجالا ءاماع ثار

 بهذم عزعز دق ناك كلذ لك فاق اطالتخاو عاونالا ددع يف مهفالتخاو

 تتبثا دق كلذ لبق ضرالا تاقبط يف ل فاما كاك عمم يعونلا قلخلا

 ةيناجفلا ةيلكلا ةيجولو محلا تاكا تهذدع لوقلا تفنو أهمف يجيردتلا ل

 هذه يف تفشتك ١ ينلا ريفاحالا تءاج مث لكلا قلخلا بهذمب لوقلا لع تزهجاو
 هيلع نكي ل نوراد اال اعنف ءايحالا فيس ”يلعبلا لوحتلل ةدي كم تاقبطلا
 ةيعبط ةقلتخت باسسا ىلا هتبسو لوحتلا بهذم ديب أتلا ةامح كلذ يف رظنلا جلا

 م اقلا ةقباعملا 1 يعيبطلا باختت الا وهو ريبشلا مبهذم عضو ىلا هب تدح

 اهلمع دياو ةعيبطلا ىدحم هناب هلوق ززعو . بسنالا ءاقبو ءاقبلا عزانت ىلع
 يعانصلا باختنالاب

 فالي ةحضان ريغ وأ ةطواغم مويهاذم تناف 0 لع هتاف

 لوحتلاو ءوشنلا بهذم ساسا عضذاو نا نوراد نا مادقت امم برغاو

 مل نال امإ ةحي رصلا حاتنلا نم م هيلع بترتي ام لك هبهذم نم جتنتسي مل يعيبطلا

 ةمواقم هنع "دريل درب : نال اماو ةعئاشلا ياو رأت هدخا رجم وأ عطتسي

 ءايحالا نا لاقف ..يتاذلا دلوتلا ىلع ىمعلا ليلدلا ةماقا ةيوعصل ىعونلا قلخلا باحصا

 00117 الس تر اهو قلخلا ةمان لوصأ انس وأ ةنخل نم شالا "لوا يف تأشن
 قالدق انش منغي مل ظفحتلا نك رك بس هعياقر نايات ركن لا هيو

 اشو يعونلا قلخلا بهذم باحصأ نم اذ ةفاذغ تامواّم كلذ عم هرهذم



 اه ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 الداعي ال ةعزبتب ساسالا اذه يع نك هان اجرا فلق لاةلدر خل 3 ”هرطضتو
 رسس نا تماع اذاو - . ميوقلا ليبسلا اذه يف عافدنالا نع ىضم ام يف وطابت لا

 ةمااب 1 ةرا رحلاك اف ةيدابلا ىوقلا صاوخو ةداملا صئاصخ 0 رسل هوك

 هذه م رعع لب ةيو هيلا ىوقلا ىتح ةيوامكلا ةفلالاو ابقالطا ىلع ةيبذاحلاو رونلاو

 0 نأش تمظعأ اهعيمج اهلمشي ماع سومانب اهطب رو ضعب ىلا اهضعب ىوقلا
 ”هدحو ىضاملا,نرتلا .تاجتنم نم وه يذلاو تاتكلا ابنه وسر م وه يذلا

 مويلا ودبي يذلا !دبملا اذه ريرقت ءانعلا نم فلك < تماعول لب .ريخالا هةصن لب
 ءالع نيب لب رابتخالاو رظنلا ءالع نيي ةيناسالاو ةيملقلا بورحلا نمرالا 38 8 مل

 كرم ةثوروملا تاداقثعالل ام ىلع ةلالد كديزي امم للعلا ٌهَرَقي نا لبق مهسفنا ةعيبطلا

 تلمع ىلا ةيجااتنتيمالا ةركُملا اد تمظعال ةيقارلا تح لوقعلا لع طسلا سا
 تيلع الو مديب أنا ةلدالا مج فاح ةهدايتساو هزيم ليي كي رصتلا س١
 هيلع سفن ركقلا لامعا قيبطتو .مرساب ملاعلا ىلع ”هايا مهقالطاو معابتا ةراسج

 لب بهذملا اذه ساسأ عضو ةركف يف سلا 00 لضف نا قملاو
 اهدحو ةايخالا 1 ممر ند للا ل اهيملا ةيماعلا ةلدالاب هل هديبأتب

 طقف ناوملاو:تآايلاو داما اهديلاومو ضرالا ىف الكيس ل
 انو اولاق 00 ثاماعو ةفسالف نروراد قبس دف . اضيا اهءارجاو ءامسلا يف لب

 ىورفجو كرمال اهو ناريكنايعيبط ناملاع ركذلاب مهصخاو هيلعلديامب وا هلبقبهذملا
 ة ةيملعلا ةلدالا تلقا ةرصاق تناك يشر اميناجتاا نكلو ىطالإ نرتلا شابا 0

 ءاملعلا تماقافنوراد ثاحبا اهتثدحا ينلا ةروثلا ثدحت ناواهملا راكقالاهجوتنا عطتست

 مراصتناو بهذملا اذه ءالجيفببسلا ي تناك اوعش اب رح مهنيي تراثاو مهتدعقاو
 مالعا ءاملع ثاحبا نم اهذخا ةلداو دهاوشب هيهدما كب امنوزاق ناو ردلاو

 تامواقم مهسفنا نب رصداعملا ءالؤه نم قال دف كلذ عمو هب رصاعم نم ناك مهضعب و

 ةرح شب لاك ةزاعتب كحلظانينك اع 0 لاق اك مهلثم امو ةغينع

 فضل ناي رتل 10 00 ماسالا



 ةلاثلا بطلا ةلالزن ١

 ل ا انج عت مل ءانبلا داشو وكلا لا ههتتعا موب نم ناسفالا نا لوقلا

 امنع ابنص لب اهنم عفنالا رايثخاو اهملع اهتيبطتل ةعيبطلا سيماون ىلا رظني مل هعئارش يف

 نفل ل نع ةفرصف يلح ىنج انه رفا د راكلا ادعت اكون كلان اهاؤس انلاىلا
 يلع هلم ملا ىل “5 و راصو لالضلا يف لغوا ىتح هب اهتصلاو هيلا ءايشالا برقا

 ٍهيضاعب مرضاح نع لدغ ىلا نرخ نافنالاا ىرت نااواعلا' حرم - نصل وأ م

 ”هلثم امو يدي ام يف ثحبلا نع يد ها تفل "ا ةرضنم هع هيلع يب

 مجن» ةرفح في عقو اذا ّورغ الف ءارولا ىلا تذتلم وهو مامالا دنا لكلا

 ”هقوف ام لذتشا نم » لثما هيف ليق ىتح ءامسلا موج ديو يشي وهو ردكتيالا
 عرس و هنزاوت هل نوصي طار ,ه يف عامجالا عبن 0 نكي رف« دن ا له يلب

 الا كلا ةتيضملا ةئرلا تحابملا كلت: نع يق ناسنإلا وق قرص نم ”هءاقثرا
 صيصاقاو ةغرافلا نازي ةفكك ةيلاع مولعو بكانعلا جسنكخراوتو ةيرظن ةفساف نم

 0 كلذ هل نمضي يذلا دحلا ثحبلاىلا ابهيجوتو ةليلو ةليل فلا تيرافع ماك
 دقن اك ديحولا لّوعملا يه ينلا ةعساو ةنيتم ةيراذخا ةفساف نم اهمف امب ةيعيبطلا 8

 اسال ةدسافلا ةيعامجالا تاماظنلا نم اهلع ىبب امو ةيفاخسلا مولعلا كلت مده

 ا سلا عامجالا ناينب هيلع داشي يذلا نيتمل
5 

 فقوأو يضاملا نرقلا يف ل 0 ب 1 00 مولعلا ناشوأ فءطاذاو

 ترظنوهنم يناثلا فصنلا يف ألا ةتيتح لجنت مل ةعيبطلا سوست يتلا ىربكلا سيماوتلا
 0 نم ريصقلا نمزلا مدل كاكا كفو يتلا ىمظعلا معاتتلا ل !|

 ريرةثوناسنالا قوت> ةفرعمو ملعتلا رشنو ةراجتلاو ةعارزلاو ةعانصلا مدقنو ةيمومعلا

 ثحبلا بح داوتو نادل ايبدرقلا رظنلا ىلا لقعلا ىوق هاجنلا اصورصتخو مالا ةدايس
 لوح ناف . لوقلا نم مدقث ام يف ولغلا نم يش كل دبي مل ةسومملا قئاقحلا نع هيف
 00 0 راما ذل فقكيس ةهملا هذه ىلا مثحابم ميج يف ناسنالا راكقا ىرجم

 ار اذ هدي راايلا ةبسنلاب اريسي ارزت هلا مويلا هل اهنم مولعملا سيل ةعيبطلا



 ١ ةينانلا لفل يم

 وشعب الف مهعن ابط ةماقتساو ٍمهالخا نسسحن نم كلذ 0 ل يحب 5 اهراشنتاو

 : ةحا الا لع ةيترمم ا 4 0 لقنو 2 207 وأ باع نم ع مهمل ككل

 0 انا جا انماع نيذلا ن اال 7 كلذ ريغ ىلع مالا ركبنا حصي لهو

 ايلا 2 يلا جانحي ام هع ا ان ناد فايفلا لع هانيقاع امال

 اهرك انلمحتو ناسنالا قالخا اهم ومست ىتلا ةيبدالا ةعاجشلا كالت. نع انعنمت ىتلا يه
 انعتارش ني كلذ .يف قرف الو.#باهزالاب ةبضتنملا ينقل اذه مارتحا لع

 اذالو . درعولاو ديديلاب 1 فلا ,كعرم ام أهم ةرف 0ك 5 ةيطارقويثلاو ةيطارقوتوالا

 فاك و ناجايثحأ ن نم جاينحا لقا ي ذلا فيعضلا ناسا ااا كه لعاعحلا اذه كل

 ا انلناو ح اضف عوجلاف وم جايثحالا يأ فرار قع لا باكيا ا هعفدد نال

 ممتن لب طرت يفتكلو هنجاح ناسنالا نكتو بئاصلا رظنلاب كلذ ىلا رظنن ال اذال

 هب عقتلا لك

 دما

 دق نك هان ةضارعاو هيلع قل انتر حا عابجالا ىف كك ناراجلاب اذ نحنو
 0 0 لك يذلا هسفن يملا 0 0 1 قدرت اههو اندصق وأ 1 اي

 026 0007 أعم لكلاو هسمنل لمعي هنازج 5 نكاد 000

 ءاسو ا كاعضا 5 ينو عىل اذه ةحض لعو هل

 يملا مسجلا سيمأو سردب نوكي نا بجي يرشبلا عامجالا سيماو" سردف. ”هريصم
 ا الا هسقن يرشبلا عاّمجالا نال هتاماظن سفن ىلع هتاماظن مضوو هسفن

 يف يل 0 0 ا هنع لاق اك لئاه ناويح 5 5

 نيملا كلذ يف هيف رشن يعيبطلا عامجالا خيرات

 وهو اهسفن ةعيبطلا ماظن ىلع رئاس اهف وه يتلا ةروصلا يي عاجما نا لئاقلو

 هئءاقثرا يف عارس الاف | ايناك تا هنا 500 عردتلا هه شيل

 ا ندي 00 || اذهو . يمربطلا ماظنلا كا هتاروثو هبديدت بانئجاو

 حصل ىف - رةتحلصم ىل ا امري وأ هل فرصعت نا 9 هش اع ةعيبطلاو ل اةاع



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم ١

 لال ارابشلا هب رجقتتن نانزلا ىدم ىلع هل ةعمجتللا ظغضلا ثعاون ةدشل سفن الاقشب

 لزالزلكضرالا يف ةيميبطلا تايكلل هب ثدحن يذلا يعيبطلا ىوقلا عم م. ليمعالل 5

 ا وافر ميراتلا يف هئاماظنو هعلار مشل لل ايمللا لانا نك كن أهوحنو

 وب فقث وا ىرقبتلا عامجالاب عجرت ام اريثكو اراهنا اهيف هامدلا يرجت تاروثب
 طم روع

 ةحلصم لب عامجالا ةحلصم هيف ىعارت ام عئارشلا هذه لوصا يف نا ركتي الو
 ىلع اهتيبطت ةفرعم مدعو دوجلا ةلح اهسبلي اب ةريثك انايحا اهغبص امنأو هيف درف لك
 مايق ببس وه اذهو ةنسحلا اهابازم اهنادقفي هسيماوت لهل يعيبطلا عامجالا ماظن

 ةصاخلا مهعماطم نع رظنلا ضغب مهتاعزن فالثخا ىلع رخآ ىلا تقوي نم, ناحلضملا

 نم ءاينإ قدصا اق اهنف فيسلا ناكو نيللاب ةراتو فنعلاب 2 علارم هلا هذه ةمواقل

 71 لسن لعاركا ءزر ودبي سمالا حلصم نراك هنيع ببسلا اذهو . ”هاوس

 عامتجالا :جاهنم ىلع هماظن ينريس ولو . كلذ لك ةبغم لم يذلا وه عامجالاو
 رشلا اذه لك ناكل يعيبطلا

 نا لب رش لكن ع نيديعب نونوكي مهعئابط ين سانلا نا لوقلا اذهب ديرن الو
 اًريثك ليزيو رشلا اذه نم فطلب مهتاماظن يف مطرحتو مهعئارش يف ملاقتنا ةلوهس
 يلع مهتاماظن قيبطت .ضنونسحي يعيبطلا عامجالا سيماون مهةرعمب لب .هبابسأنم
 نوبننجي و هردق ق> لمعلا ردق ىلع ةعفنملا مساقتب ىضاقلا لفاكتلا سومان اههف نوردقيف

 لمعلاو ساقتلا اذه نيي ةنيابما ةّدشل عزاتلا : و يبان واكتر نارك فالك
 يعيبطلا يعامجالا داصتقالا سومانب المع عامجالا ين ىوقلا ريذبت رش كلذب نوقثيو
 فيرعت ىلع ردقا ءيش ال ذا هقوقح مارتحا سفن نه ر رد كاوا نوماعبف

 قوقحلا مارتحابف . د هل ةيترمملا مفانملا ةهتفرعم لم ام مايقل هتابجاو ناسنالا

 ل يح ادلرنلا لك ةاعارعو اهم لجل ىلع ةتوتلا تالا“ لّقتف تايجاولا فرعت

 "11 1اس لال دا ةئبوالا قتنو :هيضازغا لف مه نسجت اةيشامملا ملاوحا



 ١١ ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 وا ةيلإ تناكةناوسو . اهم لا عامجالا حلصي ال يتلا يعيبطلا عامجالا س

 . دج ميظع مهم ابجاوو مهقوقح يف يرشبل || عمتجا 0105 اهمف د

 يه امنا ةريعلاف لدعلاو لقعلا ىلع اهرهاظ يف ةقبطنملا لوصالا نم اههف ام كنرغي الو

 نركلا اذه وت ف لك نا كرش هل اننا ل د كدسمماو .لمعلا ىلع اهقيبطت يف

 ا مقرات ةيطارقويثلا عئارشلابف . اهسيماوتو اهسمن ةعيبطلا ل سيل ليلا اذهو

 دج داك كفا اذه تاعلاو اهن واسحب تازايتماب :نووتأعللا وا تيلشلار رع هلع

 ةطاسلابو . هسفنب 00 الق مهعم ”هقوتحتو: فشقتلابةنارتساالا د ىلإ

 هماهوا فواخم _:رم هيلع نوميقيف هفطاوعو هلع لع نوطس ميلع ملل ينلا ةيحورلا

 علارش لابو . امف وه يلا ةلالا ريغ يف نوكي نا هلزوج ال هناب عمل هلع ًامغاض

 مخ و هسن تو لح نعشلااذهاكواملا "نهري ةيررشللاا ةيداطتسالا ةطاقالا

 سفنلا تومو لذلا اذه يف لهاجو ملاع ني قرف هقوقح هنوبلسيف و هيلع لهحلا

 تارغلاب “ هنييج رفعي ىتح ضرالا لع هنطب فحزب اذه لذتلا يف عرش امالكف

 ولو لاملا كولمو فيسلا كوامولا اًفلزت مادقالا ”ىطاوم ىلا اهذيف هنحيرقب لزتتي كاذو

 ةماعلا ةحلصملا حضتف . هلك كلذ نم مهتدرج ول ارزش مهقمرت نأ 0 ىنأت ان كنا

 ريصي ىتح غرافلا دجملاو ةبصاغلا ةوقلا هاظم ىدل ركتلا توميو دارفالا يذم ىلع

 ءاقرا ادع كوعشلاو مهعلارش نم هل حرا هالو نركتمو نولسش ةربابج ةملا كولملا

 فاؤتلالا لاحرلا لافطا ىدل دا هكتار 0 مهيماظ طرا مهموهتسي ال

 رخاسملاب اب راىتح كحضب ير 2 مب نوزربب هكر اي وت اهنوسأب ةيترلي :ل ملوح

 لائطالا راغص جيب كدب ١ نوجمنني و ممرودص ىلع هنوقلعي ماسو ىلع لوصحلل وأ

 فراغ هذه ا نع 3 ةايلخلا لامعالاو ةلسنلار اكمل رخفلا توميف مهمعلب

 ر رض نم عملجا ىلع ارض دشأ عئارشلا لعجي رخآ بيع ماظنلا اذبم قحليوو
 ىرخا اهم ةطلسلا باحصا كاسمتسالو 2 اهتعيبط نم اهدومج وهو هسفن داليتسالا

 سومانل الخ ع راكملاو نانا قدح عامجالا تاجايئحال | امبط اهنوينخت ليي الذ

 لاند را هلأ عاملا لوجتلا قسمان عضاخ متعيبط يف وه يذلا يعيبطلا عامجالا



 ةيئابلا ةعبطلا ةمدق ١

 ميمارم ىصقا نمأهنا عم ريخالا لعل اذهب متيم كلذ ذ لك ادحاو اًنطو ملاعلا ر

 كم ويخا ىلع خالا مايقو قيرفتلا» بورحلا تازجسمم لا نآلا ل /.

 رارسا تفرعو كلت راشتتا ةحرحصلا مولعلا ترشتتا اذا ا م

 ا ةعيطلاب وهتقالع ةدش عمن تناعنرألا ا تاقرامملا نرغ نتا منا ةفر ءم ةعببطلا

 ل ' ار للرد 0 رلهع نم لا اهرارسا ةفرعمل قطنتسملا رظن اهلا رظني

 مدسج تادوهجم لك غرفاو 0 كلذ ىلعو هب اد الا

 انيلا لصي. مل ام ىلا رظنلاب ةيونعملاو ةيسحلا راث آلا كلت نم انيلا لصو يذلاو ملقعو
 ان كرت ام ىلا ةبسنلاب دج ريثك ل يلقلا *يبثلا اذهف كلذ عمو دج ليلق يش
 ةيرظن ةفسلف نم ةيبدالا بتكلا لاثم ذخ . ةحيحصلا مولعلا ”ىدابم نم نومدقالا
 د ةا ني لازي ا ةقفام ةبوذكم خراوتو , معاونا ىلع هقفو

 داك اذا ةما لك يف ف ريثك وه كف اة ل
 لو الا تاريشع 25337 دعت تناك اهنا نم ةحيحص راثالا هذه نع خيراتلا كلل

 نا اماع فسااالف ةيرعشلا خرؤملا ةليخم هاشن ام ىلع لاومالا تاردب فولاب ىرشتو

 ٍمذهف هنع ةياورلا تحص اذا اهرئاظن هقرحب نسحا دقرمعمامالان وكي وتدقف دقتناك
 قافتا 05 اموارخنلا يف ةغلابب اهترثك يف م غلايو حراتلا اب ىنغتي يقار انيك

 ةقيقحلاب يه ةما لك زونك مويلا ىتح سانلا روبمج اهربتعي ينلاو يور فالتخاو ناعم
 نع هل ةعن ام قل اقحلا نم هيدا ام ىفبرظنلا نع ”هايا ةفراص ناسن الا لالخ ةدلخ راثآ

 لتكتم ىباردم 07 لاقي ةييللا مولا نك مقسما ارا يف كواسلا
 مايرالا هعطتست مل امي ليقتسملا يف

 يب

 اهماينب مدهم و مولعلا كلت ناكرأ عزعزي يذلا ديحولا لوعملا يه ةيعيبطلا مولعلاف
 ةفئاحلا عئارشلاو ةلقاقتملا تاماظنلا نم اهيلع ينب ام بلقب ليك ىنااو رشا ىلإ
 يلا عن 1 .هيف نزاوتلا دقفل عامجالا يف ل طضالا نم هارت املك ب بس ين يتلا

 ىلع قبطنت ال ةيدادبتسا عئارش مولعلا كلت ىلع ةينبملاو مويلا ىتح عامجالا سوست



 1 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقت

 مالحأ قوق * يش م رظتي ىذلاو ندب ُى وه يذلا“ اًتيرإللا انو أ ا ال

 0ك منا يدا كات ةعانصلاو ةراجتلاو ةع ارنا معدق ناك ناز بسلا 0 ل

 ايدك مالطا ١ ناهنالا]نا يلا[ ايعم قرط عروك نق ضال ادلأ ءا اهش ثيح نم

 ركذت ةلق مب تلق دق بورملا تناك راو متاموكحو هعئارش يف .نآلا ىتح

 5 رسل ةاداغا لا مهملوأ 5 نم نوطببم كولملا دخاو ماا ةداس هب 0

 كات لك ئدع انف ا ميلامتلا كالت نم 0 |علا 5 ةلازا ةبوعضل الا: كل
 امل قتو دهامملا اه ”ىثنتو اهديؤت تاه زكا كلارا ارا 52

 ابضارقناب يلا اهررض لوزي ال ىلاو مويلا ىتح 0 ١" ىغش ى ما تاعم املا

 وفعي ىتح مويلا امومس كيلا 00 كالت لك 1 ضرٌمنلسو ضرقنئس / و

 ملا يف نورق , 0 يبس 0 0

 اذا هلا ميلاعتلا كات رثا ا انمي ا هان احالص حلصي ال عايجالا "7
 مويلا عنتملاب دعي لو هيلا لاو هلم دب ّ ا انهو 0 تدحوو تاغللا ثدحوت'

 يعيبطلا ما نا فك نال ايلا ىلا رظنا : هيلع لي ماس نم قرشملا ما ين ضوبمو

 قيمع تابسيف تشبل نا دعب ليلق نمز يف ةيقارلا 0 وا ىلا 00 ابملا لتما
 مر رحغتت مو ةنس فلا ذنم ةدقارلا ةميظعلا نيصلا ةما ىلا رظن ظن لب ”ندنسلا قاتم

 000 ا ضوبم نأ نظنالو .| ميم تذل تكرحلا نا

 ماو لود ا ديف موقت ًابحم اًدوفو أ شحو ذاك يضاملا يف ناكاك

 558 هلريتف برجالا لا مم 5000 ىودع نولي دع ل

 ةسجعلا ةساسلا اهمروت ف ةينامعلا ةمالا بالقتنا لام امو اا هأوس ىس و وه

 انا هيف ءامدلا ي رج يضاملا يف كلذ لم ناكو ديعبب

 ةلقو هترك 0 00 ة تازجعم ل

 000 00 مال رظنلاو ع ةنانالا ر راو 4«تاخلللاو ملا ديحوتف
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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدق» /

 كلذلباق مث 0 اضيا ةماعلا رش كرش 67: نع ىذاادومقلا لاقت نا نك

 ا ”٠ دلو ةقس نيتلسلا »وا نيس ف يف تدجتسا يتلا ةفلتخملا ةءاضالا عا

 كيش هصاختو اهاوق فرعتو ةعيبطلا سرد ىلا ناسن الا لّمع كلازجلا دعب يأ 00

 ةعدقلا وباذآ رئاسور هعااعل يف ةحلاطلاو اهنع هفرصت تناك 1| ءىدامملا كلت : رن

 قرب ةاقره ين اههومسل اك ةعئارلا بادالاو ةيلاعلا مولعلا كالت له كلذ دعب يل لقو

 اهليبس يف تابقع ةقيقحلاب يه ما ةيقيقملا مولعلا ىلا هيلع دعصي أ د

 003 17 السلا لب ةروكذملا بابسالا ىلا ال كلذ: ٍبسني نا 20

 يتلا ىرخالا مولعلا يف ربظا دق وهو مرابتخا ةلقو هفعضل دهعلا اذه لبق ناسنالا

 اهمف رظنلا نيبو هنيب ءىدابملا هذه ةلوليح مدعاو امترورضل اه ثحبلا ىلا ًرطضا

 ال10 لأ ولا هانه يف قونت دنف تاحاسملاو ذاذغالا لع كلذب ديررا اييجع موقت
 نيمدقالا نع انتغلب ةيضايرلا مولعلا نا لاق نا حصي ىتح دب زم نم اهدعب قس

 ماعلا ال101 اني اش اهملع اوديزب 0 مطتسي ل ةقرتحم لب ةجضان

 يف رظنلاب اهاوق يف رظنلا نع هفارصنال ةيلولا يف اهس 507 قبف ةيعيبطلا

 مدقت 01و ةعيطلا قرذلل عوق

0 
 ةفاك" ةبررشبلا مولعلا م | نوكك نا يضتقيو ةيقيقلا مولعلا مايه ةيعيبطلا مولعلاف

 دئنيح ناسنالا رظن حصيف * يل ملي اخدت ناو ءيش لك لع مدقت َناَق

 لع امال ا اهو ايطاتراع هتفسلف ىوتتو ءايلذ نيف هلمابق مظتني و هتاغل يف
 نم هقالطنال هلقع عستي و يعيبطلا عاوجالا ماظن ىلع اهقيبطتل هعئارش حلصتو لمعلا

 كحل حصنو 0 عاسنا يذ ا ماظنب ر هديقتو ةضقانتملا هدويق

 يعل ادف ماوت ىلع هب هريس يف هقابطنال هؤاقت :را عرسي و حيحصلاس يقل هل لقا درعا

 عوق ناو تلا :ضعن ير راق 13 ناوتسلع اذا
 ناسنالا ءاقترا تيأرو يضاملانرتلا يف الا طب رلا ضعب ضعيباهضعب طب رت مل ةعيبطلا

 نكلو . ةيعيبطلا مولعلا ةيمها كل تدبت ”هنم ريخالا عبرلا يف اصوصخ عيرسلا اذه ّ_-



 / ةتاثلاةيطل :ةسب

 هنامصل التان اًذروع !|لح اوما ديمه ديل الاودمل يفنو مانصالامدهو ةينئولا ضقنل ماق

 ةيدايتعالا لماما عن دك الا لا ا مانصالا ىلا ةدابعلا دوعت الثلهلثع لف

 م كلذ مم ضع ركل يلا ةنيهفال ىحأل مالا ١ الواو ىدلا تح

 ”هايند يف ناسنالا لاح حالص ىلع لدن يتلا ةيمومعلا عفانملا راث آ نم ايظع 557

 راالا هذبم قاف دقو ةينيدلا ةياغلا قاس كل ا عمتجما ءاقتراو

 2 يلا م الا عب

 هفراعمو همولع يف "هانم لك ناك نان ىفا'ناساالا ةىذايم هذه كا

 ةايحلا نع اهم اةرصنم ةيبدالا ةباغلا هذه ىلا ايجتم هتاماظن رئاسو هءاداو هعئارشو

 نط اغاةدبخ قال, نكي مل يذلا ردقلاب الا هلوح ام فرعتي نا يف دوج لو ةيلمعلا
 ةخلا رانا فران حا ار ا حو ان عوجلا 0 ةح ءاسكلاو ءاذغلا هل

 يور فكك رعف اهم ع عافتنالاو اهف فرصتلا طب اورلا نم اهنيب ايف تلا ضال

 زوافملا مطقو لقنال ناوي اا للذيو ءانبلا ميقيو اكلات ل ل

 كك رو كالا مفرو دودسلا ىنبف يعونلا لقثلاو لحلاو طغضلا سيماون فرع لب

 ل كال ركل دلل اب مل ةنككو ء ءايميكلا ساسا عضو ال لال حا

 نم عساشلا برقي و راخبلا ةوقب حايرلا مواقيف هضرغ ىلا افرصيل ىوقلا نم اهف
 نر :هرابتال نرئاجسلا “ادع لف نركت داككالاضا < أب وا كربلا رع ا

 اممع ةدبرغ ىوقلا هذه

 اقالعتسا . ةدقل يللا كارتحالا ىف نير كلب دنع نع ا تل و

 مدقت امب اهنع م ا رما لك اثكتسا يف ف يرورض وه ام هيلع

 دا اهنلا دنع( مقانلاوفامقتكاا مالو هسا كلذ ىلع ليلدلاو
 ةيناتين الا روك قرط لدم كلام 06 مالا لوا ذنم اهفرعنا لاقينا حصي

 ذنم ةفرعن يذلا جارسلا ناف 0 0 . انقاو يتب هنككو
 ل ا وأ ةعيرأ دنم 0 ناك يذلا جارسلا ن سن وه ةنس نيعي رأ

 يىتح ملكش سفن يف لب هب *يبضي يذلا تيزلا يف سيل رصم بئارخ يف فشتكملا



 ةمأ اا ةبنطلا د

 نرنقلاو ءانبلاب ةقلعتملا سان وسباوا يف الا نكي ١ هالك اب سلا
 ديدشلا طغضلا ىلع ةحضاو ةلالد لد: ضو ةنقالا ليثاهلاوةمخضلا راث الا ةماقاك ةليما

 مئارشو . ىرخا ةهج نم هلأتلا ةجرد ىلا ةقلطملا ةدايسلاو ةهج نم ةبدوبعلا لح ىلا

 فاحجالاو مسقتلا اذه ىلع ةينبم تناك ةقباسلا روصعلا كلت لك يف عامجالا

 00000000 الو طارتس ارصع ندمتك اند .كللا ىمتا: ال تاو .روهجلا ملاصمب

 مارال محلا نالع الو ناساعلا نضع نع الو ىتح .نامورلا ندم الو ارم

 اا نك انآ لاو ةنوسنزفلا .ةروثلا لبقو:سلدنالا نم مالسالا جورخ دعب

 عمو لمعلا يف الو ركملا يف الو لوقلا يف ال ةيرح ىتدا كلمت ال ةليذ هع
 ام ا اطدانتال يتلا ةعيدبلا راث آلا هذبب تزاتما دق روصعلا هذه لكف كلذ

 ]كا 11 ةنينملاب ابنكلو لبقتيملا يف ىاث ا اطداعتن نا نكمي ال هناب محلا نكي ١

 . عامجالا قترا يك امل ال ماقت ينلا لامعالا عنو اي عت ينلا ةيمومعلا مفانملا يف

 املا تماقاف اهتمل ال مانصالا ميقت نا تدارا اهمال شقنلا ن .ذ يف .تعدبا دق ةينئولاف

 اهمال ريوصتلا نف تنقتا ةينارصنلاو . ةعيدبلا ليثاملا ال تبصنو ةميخفلا لك ايملا

 0000١ اللد نماانل تكرتف اهيسيدق روصو اهنيد عئاقو صخشت نا تدارا

 روصعلا تازجعم نم دعت يلا راث آلا نم اهاوسو سمدتو كيلعب و مارهالا *انب امو

 ةيدوبعلاو لذلا نم روصعلا كلت يف رشبلا ميلا غلب ام ىلع قطان ليلد الا ةفلاسلا

 ىتح مهقوف تاجرد مهوعفر نيذلا يا 0 000 ةدابع يف يتافتلاو
 ا ناويحلا نم لذا مهم اوابو ةملاالاب مهوطلخ

 00000 ناورا دادش اه, 2 نا نه كا
 كالا ىغات اهمازرعا داش ب. الل نوعرفا:منط نم قلخ كاذ
 ةيمومعلا مفانملا يف اهل ةميق الو ةصاخ اضارغا مدخن نانا ةقيعل ابارك و

 سيلف رادالا هذه لثم نم هب دتمي ايش انل كرمي مل يمالسالا ندقلا ناك اذاو

 حتفلا يف لغوا نا دعب مر يضاملا يف نم حلصا ناك هب. ناثنالا لاخ نال

 كالا نال لب اياعرلاب اوديتساو ةطلسلاب يطا تاتش هل ةدانلا قيقا



 ه ةيئاثلا ةعللطلا همام

 اهبف از الك ءانحرريخ نم اتيشف' نيش باوصلا ىلا تالا نم امن لاش ل 1 كك

 نم قافتا اه دلع تست قاباهأام تل انام تع ! انايؤوس سس
 هذه ىلع ىبو تاببشلا يف عقوف ميلع مالا طاتخا ةريثك تالا اع ااا

 00 ملع 00 امف ًادملا ا تهاذم تاتا

 ءىدابملا هذهم كسمتسا مثرادقالا ت ةءاخ املا سومان اهيف عضاخ ريغ هنككو هلع
 ةلارم  ؟نولاو هني '[(تلاح ”تاتع اهماقاف اهنع لوحتي لو 500

 كلذك لازن ناو مويلا ىتح اههف رثعتي لاز امو ةعيبطلا نيب و هنيب ينلا ةقالعلل هكا
 دهعلا مداقتب هيف :ىدايملا هذه خوسر هك اكل تايب 8

27 
 اند دل

 5 انتا راما روع ب ةاهيحلا لدا هذه ىلع بلقتي ناسنالا قبو

 كني ماق كقف يلانويلا ندعلا روصع ىتح هئاماظنو ةمولعو وبادا يف ريش ديف اهمع لزرع

 ناسنالا ةقالعب اوحرصوحيحصلا معلا ىلع ال قداصلا سدحلا ىلع مهةسلفاونب ةفسالف

 00 ع 5 0 هلهم لاق 0 ديحولا نأ سد ةديدش ةقالع ةعيبطلاب

5 
 1 ١ وهالا 0  :رم حضاو اذهو دباعملا يف يف لام ةيملا رحل 0
 ةقالع لع ملا كريه ننال يت دتالا عاام معا اذه ةناتك و نانلاذ

 0 ذذلاو مياقالا ريثأت ىلع اضيا :همالاك ثيَح قرعب علب اطقفأ ةعينطلا» ضارعاللا

 ودا ىلع ابنا عرباعبا نيف ناد طاوس لوا :طارتباف  ءاسنلا 7

 عطتسي 030 هسفن طارقباف كلذ عمو .لب وط نامزب نوراد ورايليتتس اورفجو كرمال لبق

 ضارمالا لصف لب ةيعيبط ةفاكضارءالا بابسا لعجب نا تقولا كلذ ين رسجي ملوا
 ةدش ىلع كلدي اذهو ةعيبطلا ةَتئاف ىوق ناطلس تحن اهلعجو عرصلاك اهنع ةيبصعلا
 _ ٠ ةيقارلا ىتحلوقملا ىلع ةعئاشلا ملاعتلا ناطلسو ىلوالا ةيبرتلا ريثآ

 نع مغر ان دككتب 0 عامجالا ناف نيمدقالا ندمن نع انغاب اهم هنا لع

 فلاسلا ميل ءىدابم ببس ءاقترالا اذه ىلع ةجح ضعبلا اهذختي يتلا لئالدلا



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم 1

 كلوا كنل] قعاريبستلل عضو امالك ال اهتم لئاط ال تاكحامم ةغللا مولع 57

 فيلا انف لقعلا لزنتي تافاخس هقفلا مولعو . قالا فصو يف اعادبا ال 5

 ةعيبطلا سيمو" فرعلا ايل ارادقالا ليي وضو رازتمالا لارا ةدوعلا فظل لذ

 تابغاشملا يف اننفتو ةقرخم ةاماحلا معو . مهي ال. ايناثث اتوعال ع نيناوقلا مولعو . 0

 ىلع ةبترتملا ةفسلفلاو بادآلا ميلا لطابلل اعدار قحلا ىلا !نقرع الدخل

 00 0111 ”ىداملا هذه لعو لايخلا لا ال طب اض ال ماهوالا يف مايه هلك كلذ

 'هخارص غلب ىتح اهنم عامجالا نأ املاط يتلا ةلقلقتملا ةيعامتجالا هتاماظن ناينب ناسنالا

 ءامسلا نانع
 قئاف دح ىلا مولعلا هذه نلت ودلال نيعتوغا بلا نقاط ناوما ىلخملا:لتنلو

 نأش نم طحلا ىلع مبضعب مجم نم بجعلا لب ةيلاعلا بادآلا مسا اهلع نوقلطي و

 املس اهلعجو ةعماجلا حاتنفا بطخ ىدحا يف ءاج اكاهملا ةبسنلاب ةيقيقحلا مولعلا
 001 0 ا سلما ردتا يف نجني ناكر من . لوقنلا تول اجلا اهو وتر
 مالكلا يف مويلا لعشي اكابف هئاطخو هباوص يف ناسنالا اقول بكون يلا طعنا

 الا 2172و امأو لوقعلا لقصلا القضمو ًايلس. السب تناكل .نوكلا وشن. لع
 "ا د ن1 بادو كوقنلا ةقراخ ةفسلفو ءاقتعلاو. لوغلا 0

 ولو . لحن ال ينلا ةدقعلا لاقصك ل |اقصو مهاوقلا رخانتم تاجردلا يهاو لس

 هناغلا يفر اخو اهوا يف اهلجال تعضو يتلا ةباغلاو تاعماجلا هذه مجرات ان 5

 لي م.اشنم ضرا يف ىعادتي نا كشوا اماظن انساشقاب نتف ام مويلا ىتح اهنف

 ءامرللا رد ع او علا تاعبا سا نط ةعلسلا] تانك قفاقاو هم

 قويا
 ىلع ةمئاق اهنا نم حضاو عامتجالا ىلعو ناسنالا 0 ميلاعتل هله تو

 والا ميدل ةقيقحلاب شم يتلا ةيعيبطلا قئاقملا ن ا دحا هدف ماهواو تاصرخ

 000 ا 25 اررصلا ناك الي ظقف مالا ا علا م روع نانا

 اهل هفرعت ةلقل نعالا . لوا يف ةعيبطلاب ”هتقالع ناسنالا لهل هئم دب ال امم ءاطخلا اذه



 .... مس سا شو زير تستنتج نص يس ساسي م ندا ج٠ 6

 لا

 م ةقاتاة للا فخ

 اضوع ةيلمعلا ةايحلاب اهمقالعو ةيقيقحل ملا مولعلا ىلع ميلعتلا رصتقا ول. هنع نكن ككل

 ةئذاروا ةينيد ةيلارخةامح لع ةضقاتتلا قابلا قيل ىف علا بلانك

 وناقش قوف ةيعامجالا متايح يف ءاقش ناسنالا دي زتو ءيش يف عقاولا عم قفتث ال

 هب دتعي دوعي ال ىتح ملاعلا اذه نع ناسنالا لصفت سال مونحلا يعيبطلا

 متقيقح قوف ”هروصت ةيبدالا ةايملاو . توملا الو ىتح يش ”هنع ؛هلصفي ال عقاولاب وهو

 ناتاهو#' ميزو افكت ةهتانح لمحو هسض لع انلضا هديردو |( جريس

 كفني نا ناسنالا عسيالينلا ةيلمعلا ةايحلاب عامجالا يف نامدطصت ناتيل ايخلا نانايحلا

 يف رساخلا وهو قرم يا ”هقزمتو ةضقانتملا لماوعلا هذه لك هعزانتتف نيع ةفرط اهنع

 لع هبادآ تتيفاو ةعسيطلاب اةيهيقلا هقالع لع ناسنالا نيد ينب وأو . 0 اذه

 رمغ ر هع اعت عم أًفاوتم هسقن عم ايسانتم ر هلامعا لك يف ناك يعيبطلا عامجالا سيم

 5و » هليبس يف 'هسفن وه اهءاقا تابقعك اهوطخم ةوطخ لك يف هعئاعت “ت2
 لع ةينملا ةلاضملا هن رسل لا ناي ل ) 0 0 قالب اذ

 الو تيت | معلا ىلع ةينبملا موقلا ل |يبسلا ىلا ةيداحلا ةيلمعلا ةفسلفلا اهءاقم ماقاو لايخلا

 يو الا نيعدصملا نايدبم * "يش هبشأ ا || مولعلا كلت ةماقا ىل || ةحاح نم هب ( 3-7

 قيطيبالاام قييطتو:لوؤي الان لينوأتو.ريشتلال امييبست قلطالا لع تاك
 لبا ةااا عفنت رق ةريثك ايديا لمعلا نع تلغو ل يللا

 ىتح هيف اهل ازاتمم اماقم تبصنغا كلذ قوف شو هيلع ةلاع تحبصاو هتلضا ذا هترضا

 لوقلا اذه لثم اهملع قبطنا
 امبمو غاللك_:رم هب رثك اذ كوتميكلاعت قراني

 0 زكماو غبور نير. هك كراك مداقت طاخ ىلع ظفاحو

 ملواف مدقق مهقت متنا آو لاو كادححلا 0 0

 فلم تعملا كات ٍِق ماتو ةسرغ 1 هيف يب انا س1

 لل فيلل ام طم مالك ناو  لهاج تنأ ام هللا مالك نان

 مولع ىتحوتاماظنو ناسنالا لامعا رئاس ىلع رظنلا يف جهلا اذه فيط لح دقلو



 ةناثا ملا ةنادق 1

 00000 007 ١ لوقعلاو تطاوعلا لع ةوظسلا نم ةفللصالا ةيئرملل ام لع كلدب اذهو
 يذلا فاطمنالا اذه لثمنانولوقي وممدابم ةحص ىلع ًاليلد ءىدابملاهذهب احصا كلذ
 . كلذك ناك احيحص نكي ل ولذ ناسنالا يف يزبرغ ايضيا نادجولاب هنع نوربعي
 هيفانيلب لوقلا اذه دي ْوِب ال ةرطفلا ىلع لازب ال يذلا لذطلا يف ةنحاتت ام نأ لاخاو

 دع تاضارتعا مهقطن لوا دنع لافطا نم عمسنم ايلا انم اف نايحالا رثك ا يف

 امي اهنع مهفرصن اننكلو لقاعلا اهل مستيب و لهاجلا اهنم ذوعتي 0ك رمل ا

 د ود رع ان لع اريحا نرتاح ةعلسلا نم عئيلع ان

 ىلا ديملا نم اننيب ربا عنص لب رعت |سيل مراكفاو ءلابعا رثكا يف ناسنالاف

 اذ ا فك نكلو ريثكب مويلا هنم قرا فرع ناكل منا كر ور لا

 ىتح ةسردملا يف مث ةيلوا تيبلا يف لفط وهو هتازيم لك لتقب عرشن اهل اتقيب رتب: وحكو

 ااا انك داقاو ةيدالاو ةشدلا انشك ت "فكم ةقا ةيقاب ةينب هبو عامجالا ضاخ اذأ

 ىقسب الو ةيلكلاب يعيبطلا ناسنالا لوزيف اهملع زاهجالاب ةيعايجالا انتاماظنو ةيفارخملاو

 ةعيبطلا فالخ ىلع عونصملا ادد .

3 
 تف د

 00 ار] انليلا رت اهنال ةيسردملا ةيبرعلا ع 00 نا لاقي قملاو

 ىتح سرادملا د ميلعتلاف . عامتجالا نوؤش رييدت يف لولا ابملع يبثلا ةمالا

 نا نع امو تازيمملا هذهل لتاق م م ماا مويلا ةرومعملا قرا يف

 ماكحالايف لالقتسالا ةي زم هيف يوقتو قالطالا ىلع لما عرز لوبقل هدبمتولقعلا دعت

 ًاصوصخم ا دادعا ههآلمتو ةيعاوط عمشلا نمنيلا وهو , 0 للملا لمع ' لةشناهارت
 قاما 5 مدخن كلدب هو . هنازيمم ل كر كات هنم عزمتف .ةصوصخم ةناغ

 01 دلل رويال حلفا روعا معاسنلا ليلق ركفلا قيض ولقع يف لفطلا بشيف علا
 مولعم ليبس يف والا هب ريس الو 0

 شو ةيقيقحلا ىرخالا مولعلا ءىدامملا هذه باجي ا ل كاع لع نس د

 كا ردنلادب نو دايجألا لاخ مسوتف اهملع اهتبطت نا لواحن | كل هسا



 دود 0501: ضير

 ةيناثنا ةعبطلا ةمدقم

 عامج الا بناح يف 0 « ةدكلات عاملا 5[2 35 (65 ك1 415 لإ[
 »4 ةوتلا ناهرب اهدحو يش وا هن اماق ةحح تسل 2

 2 د َ <« مقاولا ىلا ىتدا تناكام ةقيقحلاو ةيشحولا »

 كك اسما امو .رتككاو كلثم تنك "اناث لع ااا[ ك1 تنأك

 نم كن اماكحا مهقت نا عيطتسن ال ار تك كلنا الا يف اورت نع وب
 : ثيدحلا هيلعو.ةثارولاب كيف عاطناو ةيب رخأاب كل دادعأ نع 1 يلع كفك

 دجن ةيبرتلاف اي هنارصني وأ هنادوبم ماوياامناو ةرطفلا ىلع لفطلا دلو »

 . عمشلا يف عياطلاريثأت هيفرثؤتف مفيكت يف ةيوعص دمج الف ساقريغ انيل لفطلا
 مهقتسياكهنع هليوحم تلواح اذا رفنيو عوبطملا ىلع ءرملا ميقتسيرا ازمتسالاو راركتلابذ
 رغصلا يف ( اعلا > : لما :ةيلعو . هع وقت تلواح اذا رسكن و ةحاحوعا لع 01

 هادعتسا ل |سنلا يف فييكتلا اذهلقتتي مث . «رجحلايف شقنلاك
 كاذ وا فاطمنالا اذه عم ليما

 . هيلع تأشن ام صيحمل [بلاغ ركتفت 1 ريكفتلا ىلع ارداق ترصو تريك ال من
 نونا يع ف كلذ ذ ىلا عاد اعد | اك مديبأت كاقع ىوق 6 دي اد _

 ةينيبلا ةيبرغلا _ءرم اهبلع تأشن يتلا تارث"وملا لعف نع ةتبلا القتسم كماكحا يف

 اههف نيعضاخ مهءاكحا يف نيلقتسم ريغ سانلا رثك ١ ناك اذهلو . ةيعامجالاو ةيسردملاو

 تمسو مهفراعم ةرئاد تعستا اهم مهف ةخسارلاو ةبوسكلا ةقباسلا تارثؤمل

 5 ع ايف فخم ةصاخ بابسال زيسيلا رزعلا الا كلذ نع ةذشي الو . مهكراذ

 مهنطاوع يف نوعجرب اليلق ميكرادم تبس اذا ًةلالقتسا ءالؤه دشاو . ةيبرعلا 2

 حلصملا عقيو هناعا رفاكلا يجف ليسا اذهنع ةبوسككا مهتاهيدب ةنومسي ام ىلا
 هسنن ىلع اذه ”هلمع رككا اليلق ركق اذا ىتحادنم وكشي يذلا ماظنلا ءاطخ يف يعامتجالا'



 مسلح منس

 هب وورو ردت نع ال ةداعو ثرا نع نلوضصن رح

 ظاقي ال نيملا كلذ يف ىنم ةدوصقملا يف ذئنيح تلصح ىلا ةجرلا هذه نا ىلع
 0000 كفو نيكسلا 1 فج اك رهط قيلعلا_.اهمون نم راكتالا
 ف انت ىد هكا انيلع مداه لقو انقامعا قاااك لصن رم وا مويلا نييقر ثلا

54 
 ثعبتف ةمحلاب يه الو ةدماه ةثح نكد هتنملاب 2 مه الإ لا كعضص مح هكر

 ايوس ارشب
 بهما اذه طلق يف مسن ماذام |١ اناا | اسم مويلا انث ؟ اماع نم ردعلا ن علا 0

 اا نامل برغل يمد 538 زرع اك فاو انفك اًتلعاطسم

 اا 10 الا وع امو دودتع كلذب ىلع نا ايش الو امومع انلاوحأ ليف
 0 تاع تانج طن ناك دق تنك اذا ينكلو . مراحب ن

 ع ا
 ١

 رخدا مل هيمارعو ٍةتايلكة هج قم يأ 00 0 أ ردقأ يبا يلا [ ني 5

 ناب لوقلا ىلا عضنا الف اهف 0 ىنرمو ةحصاهاصقا ىلا اهغالبا يف ًاعسو

 ةارايم كا اوضونيف انغب اونل ليبسلا 5 3 ا لعل . مع مف ترصفق

 مويلا ىعم ضعب ا لاو كل ناك ناو ة ةفسلفلا نال مهتتسالف ه لوقا الو مهئاماع رتعأ

 طقف كو يلمعلا معللو معلا مويلا ل ا.مسملاف مايالا ل اسم ىف 5 ةلذتمم 0 اهماف

 ا من قب هكا قوص

 ليمش يبش



0 

 سيءاونلا ردقي ركب لو ضعب ىلا اهضعب ةعيبطلا ةبسن الو ةعيبطلا هذه ىلا هتبسن
 هلك كلذ يف اهردت قح ةيعيبطلا

 ل 18377 ةنس ذنم هيلع يب ام امس الو اني ىهدملا اده «ىداإم شب أ تقالَو

 اهسفن ايروا يف ىتح هراصنا نراك لب ةيبرعلا ةغللا يف تاقلؤم الو عابتا هل نكي

 رصملا دح نوقوشي مهسفنأ ءاهلعلا نم ىتح هموصخ ناكو عباصالا ددع نوزواجتي ال

 طنف ةّيدلملا ةهجلا ىلا رظن يذلا فعالا يضاملا نرقلا لجر :نروراد ىوس نكي ملف

 ةّيفيكك ضرعتي مل ةليلق لوصا نم ءاقثرالاو لوحتلاب ءايحخالا يف عاونالا نكت دوخي :
 اذه يف ةلاح ودجر نيكل لكشو رخو يلدكه هراصنأ يود يلصالا اهم

 داش يذلا رسنبس ىوسو . ةيداملا هييلملاو يداملا ممل 0 يشد 0

 000 ىرتكلا هناي رظن لا ياا دفا ىلا هلق عسوتو ةيجولويسوسلا أ ملع هياع

 557-5 اناا 2 6-1 ةرعمسم 0 3 ءاماعلا نيب يراك 25

 عازف هذملا اذهيف نولخدب ءاماعلاو 185٠١ ةنس يلاوح ىلا 89 ةنسا نم ل

 ةيئزج لاسم ىلع مهني فالخلارصتقاو هن اياك يف هل بتتسا دق زوفلا نا مويلا لاقي ىتح

 ملاعلا ىلع نوكلا لك ىلع قلطا ىتح اضيأ معو ررقم لعلك يف متن نا
 مويلا رمت ال ثيحب يبدالا ملاعلا ىلعو يعيبطلا ملاعلا ىلع . يونعملا ملاعلا ىلعو يّدلملا

 اذه م امل ديو الا ةّيسلف وأ ةّسلعوأ ةّعاَحا ةريتح واهل هلاك

 ريك" انوع كلذ ناكو اضيأ اهريصم ىتح اطوحنو اهئوثن ةّنِك يف الح بهذملا
 نوكلا يف ةيداملا ةفسلفال ةيوق ةماعدو يعيبطلا للعلا زيزعتل

 كرحابم ىف ىوصقلا ةهللا ةانه ٠ر٠ هنقرط عدلا ادن تفرط ا
 ١8854 ةنس ىتح فطتقملا ةلحم يف اهرثكاو دئارجلا يف اهضعب رشن ةفلتخم

 نوراد بهذم ىلع رن حرش 0 : | تحن الوأ باتكلا اذه 1 ترشن ثيح

 مةحت ةلايخ الا هن تالا | عم ًايظع اعفل لثموب هر ثلح ادنر

 1 هكر اوماقفةدودعملا ةصاخلا نم ”ليلق ناك امن -ةنسةرشعس خ دمبأألا دفنت

 0 اورتكا نيذلا ةماعلا نم هريثكو . هاوه ند هملع ردق لع ةلك هضعب



 ع

 '000 0| ١ يف ةلخادلا داوماك كلذ لك يف قلعانلا ىوقلا نأ اهضوم . قطانلا

 لوحتلا اذه لس ىلعأ يف ةرهاظاا لامفالا نأ ثيحب هل لح ال ام ىلا لوحتم دحاو
 ”000 ]| اذه ىدأ يف ةنماك ةطبسسلا لاعفالا كلت لا تسيل موبلا اهدهاشن اك

 اذا ةارقوت الا ةدش اهمظعأو ءاقترا اهرطالتم ماب نيلظلا تس رات ال صو هيف

 يذلا ىعيبطلا داصتقالا سومانب اع ابطن اس نا تداعل كلذ دعب اهمدتف وأ ةمواعم

 |0001 لك يف !دنتسم . ابيلاو اهيون اهنم ةعيظلا في هيشلك نأ يضفي
 000007 رلا نم نامز لك يف ةدوشنملا ةقيتحلا غوابل كلذو ١ سوسحملا يرابتخالا
 امنع لضف اهليبس ريغنه خيراتلا ينوراوطأ لكيف ناسنالا اهسلت يتلاو اهملا لصوملا
 لعل ةيلمعلا ةعفنملا كلذ ا ارشاد اد ليدل ديع 3ك يلا اهلا دتبي لو

 ميف نوكي دق ةعببطلا يف يش لقأ "نأ ًاملاع نيتم ساسأ ىلع هعامجا ديشي ناسنالا
 كا ة كفوا .هضرغ ىلا هد + خ لكب دس لب اًئيش رقتحي الفل مفن 1

 ا ةلاذلا ةعضملانوكت ال يتلا ةكرتشملا ةعفنملا يخوت يف اهادحتيف ةعيبطلا سي

 اهرداصم نع ةعفنملا هذه ريفوتل لع نع رفاضتيف دضلا ىلا بلقنت دقو 0 1
 ىوسام ىلع هداهعال مويلا ىتح راج وه 5 0

 ءاقبلاعزانت "هساسأ ةعيبطلام ظن ناك اذا ةهنال اهماظن يف اهسيماونل همهف ءول وأ ةعيبطلا
 نو اهريك أ ىلا اهرغصأ نم اهعيمج تانئاكلا رصانع نيب ديدشلا عزاتتلاب يضاقلا

 صاخلا عفنلا بلطت ينلا ةينانالاو | كلدلا اد يوفات تاه اييظعا لا اهدا
 دحو نا ذيل ًاههوت نك دق 5 طق كا امحالا يع ةرصتقملا ريغو اههومعيف ةرشتنملاو

 ءوذاكتلا سومان ىلع ءانب ةلزعنملا دارفالا نبي رم عزانتلا اذه لقني قرأ سومان
 0 00001 لشي نأ ىلا ةدحاو ةحلصم يف ةمضنملا تاعاجلا ىلا قت 0

 يلكلا .ناسنالا اذه مهف اذا ةعيبطلا ىلع ماتلا زوفلا ناسنالل ان

 نكي نا بع كلذ ءارو نم را 0
 2 1 شما 7 | لك يأ ةئس نيج لبق ةكتح ةقش هن ل1 مير كح نكي لو

 ةقيشح لب نكي هنال هيهذم يف نوراد اهررق يا ءىدايملا ىلع ءاقترالاو



 تاكلا ةجابي ص

 كبار يف كفلاخي نم عم حعاستلا دي دشن 30

 لك سا 0 لك هبارنكي نان
 هبا رح قالطا يف ام فاو : هلاك كعثشت ءاطخلا

 لا ىلع عيطلا ةيب رثلوقلاو ركفلا
 تدكتلاو .نيملا ,لع او ردع اذا سانلا سنبو

 عاونالا لصا يف نوراد بهذه يف تالاقم لع يلوا كلا انع 2

 بهذم ىلع رئخم حرش » "- (اكع لا هيب رعلا ةغللاب تعيط اطوشو

 6« نوراد

 ىلع لمتشملاو 1885 ةنس ًالوا عوبطملا ةقيقخلا باتكح ىلع انا
 د ب ىلوألا ةميظلا رشت رئا لع هضئاوضرمت نيدلا لع ار هدا 21

 يف ترثشن يدالا يألا تايتالدالل لاةشع تانفامو تحاك 1
 مث رو دنا خيراتلا لبق فطنتقملا

 يف رثخب حرش نم ىلوالا ةعبطلا عم ترشن امهادحانيتيفاض نيتمدقم ىلع 5

 مويلا ةيناثلا ةعبطلل اًثيدح تعضو ةيناثلاو نيملا كلذ

 ناسنالا مولع ىلا اًصاخ ارظن اهم ”ترظن مدقت ام ةصالخ يف ةمناخىلع اسماخ

 ايماو مراكقاو مقالخا يف اهريثأتو اهتقيقحو اهوحنو اه*وشن ثيح نم هتفسلفو
 مويلا ىلا ميدقلا ينانويلا ندعلا دهع نم ةضاخألا ةلاوحا رئاسو هلاك

 لكلا لع واردت مل ينال « ءاقترالاو ءوشنلا ةفسلف» ّ ١ هلع تقلطأ دقو

 هك رظظ تقلطالب ضس نس اهضس التو سلا 0 تح 007

 0 ابضطم ابتضو اركي اا ثيح نم ناويحو تابنو دامج ن :م ابلك ةعيرطلا لع

 اوس هلاعفاو هروص لك يف كفن ال اسارت طب ا 00 م

 0 يف وأ مجعألا ناويحلا ين وأ ةيماثلا ءايحالا يف وأ ةتماصلا ةعيبطلا يف
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